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Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města 
 
Datum: 22.03.2021 
 
Účast: členové KRMM dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná  
           (přítomno 4 členů ze 7 členů) 
 
Omluveni: Ing. Petr Rotter, Petr Oktábec 
 
Nepřítomen: Aleš Drechsler 
 
Hosté: - 
 
Koordinátorka: Mgr. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku  
 
 
Program: 
1.    Zahájení 
2.    Schválení programu jednání 
3.    Informace členů komise 
4.    Vystoupení hostů 
5.   1. Bezúplatný převod stavby komunikace, která je ve vlastnictví Bytového družstva občanů 

          Příbram 

      2. Výkup pozemku p. č. 85/197 v katastrálním území Zdaboř 

6.   Žádost o prodej pozemku p. č. 1143 v katastrálním území Příbram 

7.   Žádost o prodej pozemku p. č. 1117/3 v katastrálním území Příbram 

8.   Žádost o prodej pozemku p. č. 2521/48 v katastrálním území Příbram 

9.   Žádost o prodej pozemku p. č. 471/44 v katastrálním území Březové Hory 

10. 1. Návrh na revokaci usnesení č. 520/2021/ZM Zastupitelstva města Příbram ze dne 18.1.2021 

      2. Žádost o směnu pozemků v katastrálním území Příbram a v katastrálním území Zdaboř 

11. Žádost o prodej pozemku p. č. 354/88 a části pozemku p. č. 359/8 o výměře cca 10 m2 z celkové  

      výměry 2079 m2, oba v katastrálním území Háje u Příbramě 

12. Žádost o směnu pozemků v k. ú. Brod u Příbramě 

 

ad 1) Zahájení předsedy komise 

 

 

 

ad 2) Schválení programu jednání 

 

 - hlasováno pro: 4 

                  proti:  0 

          zdržel se:  0 

  

 

ad 3) Informace členů komise  

 

 

ad 4) Vystoupení hostů 
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ad 5) 1. Bezúplatný převod stavby komunikace, která je ve vlastnictví Bytového družstva občanů 

             Příbram 

         2. Výkup pozemku p. č. 85/197 v katastrálním území Zdaboř 

Komise doporučuje schválit bezúplatný převod stavby komunikace, která je ve vlastnictví Bytového 

družstva občanů Příbram, družstva, IČO 00664570, se sídlem Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV. 

Komunikace se nachází na pozemku p. č. 85/197 v katastrálním území Zdaboř, který je v soukromém 

vlastnictví. 

- hlasováno pro: 4 
                 proti:  0 
         zdržel se:  0 
 

1) Komise doporučuje schválit výkup pozemku p. č. 85/197 v katastrálním území Zdaboř, za cenu 261 

Kč/m2, který je ve vlastnictví žadatele. 

 

- hlasováno pro:4 

                 proti: 0 

         zdržel se: 0 

 

 

 

ad 6) Žádost o prodej pozemku p. č. 1143 v katastrálním území Příbram 

Komise doporučuje schválit úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 1143 v katastrálním 

území Příbram, ve výši 36 Kč/m2/rok, žadatelkou, a to zpětně od 6.4.2019. 

- hlasováno pro:4 
                 proti :0 
         zdržel se: 0 
 

Komise doporučuje schválit prodej pozemku p. č. 1143 v katastrálním území Příbram, za cenu 900 

Kč/m2, žadatelce. 

- hlasováno pro:4 
                 proti: 0 
         zdržel se: 0 
 

 

 

ad 7) Žádost o prodej pozemku p. č. 1117/3 v katastrálním území Příbram 

Komise doporučuje schválit úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 1117/3 

v katastrálním území Příbram, ve výši 36 Kč/m2/rok, společně a nerozdílně žadateli, a to zpětně za tři 

roky. 

- hlasováno pro:4 
                 proti: 0 
         zdržel se: 0 
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Komise doporučuje schválit prodej pozemku p. č. 1117/3 v katastrálním území Příbram, za cenu 900 

Kč/m2, do vlastnictví žadatelů. 

 

- hlasováno pro: 4 

                 proti: 0 

         zdržel se: 0 

 

ad 8) Žádost o prodej pozemku p. č. 2521/48 v katastrálním území Příbram 

Komise doporučuje schválit prodej pozemku p. č. 2521/48 v katastrálním území Příbram, za cenu 653 

Kč/m2, společnosti KORUNA PB s.r.o., se sídlem Březnická 390, 261 01 Příbram IV, IČO 14798638. 

- hlasováno pro: 4 

                  proti: 0 

           zdržel se: 0 

 

 

ad 9) Žádost o prodej pozemku p. č. 471/44 v katastrálním území Březové Hory 

Komise nedoporučuje schválit záměr prodat pozemek p. č. 471/44 v katastrálním území Březové 

Hory. 

- hlasováno pro:4 
                  proti:0 
           zdržel se:0 
 
 

 

ad 10) 1. Návrh na revokaci usnesení č. 520/2021/ZM Zastupitelstva města Příbram ze dne 

               18.1.2021 

           2. Žádost o směnu pozemků v katastrálním území Příbram a v katastrálním území Zdaboř 

1) Komise doporučuje schválit revokaci usnesení č. 520/2021/ZM Zastupitelstva města Příbram ze 

dne 18.1.2021. 

- hlasováno pro:4 

                  proti:0 

           zdržel se:0 

 

2) Komise doporučuje schválit směnu části pozemku p. č. 22/6 o výměře 39 m2 z celkové výměry 735 

m2 (dle geometrického plánu č. 861-256/2020 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 22/7), 

v katastrálním území Zdaboř, za cenu 841 Kč/m2, který je ve vlastnictví města Příbram, za část 

pozemku p. č. 4479/24 o výměře 27 m2 z celkové výměry 35 m2 (dle geometrického plánu č. 6453-

29/2021 se jedná o pozemek p. č. 4479/24), v katastrálním území Příbram, za cenu 841Kč/m2, který je 

ve vlastnictví žadatelů. 

- hlasováno pro:4 

                  proti:0 

           zdržel se:0 
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ad 11) Žádost o prodej pozemku p. č. 354/88 a části pozemku p. č. 359/8 o výměře cca 10 m2 

                 z celkové výměry 2079 m2, oba v katastrálním území Háje u Příbramě 

Komise doporučuje schválit záměr prodat pozemek p. č. 354/88 a část pozemku p. č. 359/8 o výměře 

cca 10 m2 z celkové výměry 2079 m2 (část pozemku vyznačena v situačním snímku, který tvoří přílohu 

předloženého materiálu),  oba v katastrálním území Háje u Příbramě. 

- hlasováno pro:4 

                  proti:0 

           zdržel se:0 

 

 

ad 12) Žádost o směnu pozemků v k. ú. Brod u Příbramě 

Komise nedoporučuje záměr směny části pozemku p. č. 17/2 o výměře cca 176 m2 z celkové výměry 

2271 m2, v k. ú. Brod u Příbramě (část pozemku vyznačena v situačním snímku, který je přílohou 

předloženého materiálu), ve vlastnictví města Příbram, za pozemek p. č. 162/2 v k. ú. Brod u 

Příbramě, v podílovém vlastnictví žadatelů. 

- hlasováno pro:4 

                  proti:0 

           zdržel se:0 

 

 

 

Další jednání komise je svoláno na den 19.04.2021 od 16,00 hodin v zasedací místnosti č. 307,  

2. poschodí budovy Městského úřadu Příbram na adrese ul. Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I (naproti 

Sokolovně). 

 
 
 
 
 
Datum: 22.03.2021 
Zapsal: Ing. Jan Mára 
Podpis: 
 
 
 
 
Předseda komise: Bc. Petr Pintner 
Podpis: 
 
 
 
 
Příloha: prezenční listina 
Podrobné informace o průběhu jednání Komise jsou uvedeny v samostatné příloze vyhotoveného zápisu. 


