
Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města

Datum: 01.04.2019

Účast: členové KRMM dle prezenční listiny — komiseje usnášeníschopná
(přítomno 5 členů ze 7 členů)

Omluveni: Petr Oktábec. Aleš Drechsler

Nepřítomen: -

Hosté: -

Koordinátorka: Bc. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Informace členů komise
4. Vystoupení hostů
5. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1376f13 \; k. ú. Příbram

6. Žádost o zrušení předkupního práva věcného k pozemkům p. č. 3102175, p. č. 310389 a

p. č. 3102190, vše v k. (1. Příbram

7. Zádosto prodej pozemku p. č. 4012 v k. 13. Příbram

8. Žádosto prodej pozemku p. č. 4957 V k. ú Zdaboř

9. Návrh smlouvy o výpůjčce pozemků p. č. 500, p.č.501i1 & p. č. 5012, Vše v k. ú. Březové Hory

ad 1) Zahájení předsedy komise

ad 2) Schválení programu jednání

- hlasováno pro:5

proti:0

zdržel se:U

ad 3) Informace členů komise

Komise dává podnět k prošetření situace oplocení pozemků kolem ostatní komunikace navazující na

ulici Prachatická - kolem pozemků 28612. 10.5 & zejmena pozemek č. 286MB KÚ Zdaboř.

Dostavil se Petr Oktábec počet členů komise 6

ad 4) Vystoupení hostů
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ad 5) Žádost 0 prode části pozemku p. č. 1376113 \! k. ú. Příbram

Komise nedoporučuje schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1376113 o výměře

cca 200 m2 z celkové výměry 2162 m2 dle situačního snímku (příloha žádosti), \; |<. 0. Příbram.

- hlasováno prozs

proti:0

zdržel serů

ad 6) Žádost o zrušeni předkupního práva věcného k pozemkům p. č. 3102175, p. č. 3102189 a

p. č. 3102190, vše v k. ú. Příbram

Komise doporučuje schválit uzavření dohody o zrušení předkupního práva věcného k pozemkům p. č.

3102175, p. č. 3102189 a p. č. 3102190. vše V |<. 0. Příbram, kteréjsou ve vlastnictví žadatelů.

— hlasováno prof

protízo

zdržel se:0

ad 7) Žádost o prodej pozemku p. č. 4012 v k. ú. Příbram

Komise doporučuje schválit prodej pozemku p. č. 4012 o výměře 18 m2 v k. ú. Příbram za cenu 729

Kč1m2, do podílového vlastníctví (dle příslušného spoluvlasmického podílu vedeného na LV č.. 10652

pro k. 0. Příbram).

_. hlasováno prof

proti10
zdržel 53:0

Komise doporučuje schválit úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 4012 o výměře 18

m2 ve výši 37 Kč1m21rok uživateli, tedy majiteli sousedního pozemku p. č. 4211 v k. 0. Příbram ve výši

jejich podílů, & to zpětně za tři roky či případně zpětně od data nabytí podílu na sousednř nemovitosti

čp. 182 v Příbrami |.

— hlasováno pro:6

proti:0
zdržel seit)

ad 8) Žádost o prodej pozemku p. č. 49157 v k. ú Zdaboř

Komise nedoporučuje schválit záměr prodeje pozemku p. č. 49157 o výměře 43 m2, trvalý travní porost
\; k. ú. Zdaboř.

- hlasováno pro:6

proti:0

zdržel se:0
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ad 9) Návrh smlouvy o výpůjčce pozemků p. č. 500, p. č.50111 a p. č. 50112, vše v k. ú. Březové
Hory

Komise nedoporučuje schválit uzavření Smlouvy o výpůjčce mezí Římskokatolickou farností u kostela
sv. Vojtěcha Příbram Vl — Březové Hory, jako půjčítelem a městem Příbram jako vypůjčitelem, dle
návrhu. který je součástí tohoto materiálu.

— hlasováno pro:5

proti:0

zdržel se:1

Komise nedoporučuje schválit uzavření Dohody smluvních stran o ukončení nájemní smlouvy mezi
pronajímatelem Římskokatolickou farností u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI — Březové Hory
& nájemcem městem Příbram ze dne 13.3.2006, ve znění dodatku č.1 ze dne 24.11.2011, s datem
ukončení tohoto smluvního vztahu ke dni účinnosti navrhované Smfouvy o výpůjčce.

- hrasováno pro:5

protizo

zdržel 59:1

Další jednání komise je svoláno na den 13.5.2019 od 15,00 hodin vzasedací místnosti č. 307,
2. poschodí budovy Městského úřadu Příbram na adrese ul. Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I (naproti

Sokolovně).

Datum: 01.04.2131
Zapsal: Ing. Jan M
Podpis: -

Předsed
Podpis:

Příloha: prezenční listina
Podrobné informace o průběhu jednání Komise jsou uvedeny v samostatné příloze vyhotoveného zápisu.
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