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Město Příbram                                                       Pro jednání ZM 

odbor  : správy majetku dne:  14.11.2016 

Název bodu jednání: 
 

[>>>Žádost o prodej pozemku p.č. 4233/51 v k.ú. Příbram<<<] 
 
 
 
Předkládá:    Rada města Příbram 
 
 
Zpracoval:    Ing. Jaromír Volný, vedoucí odboru správy majetku  
 
 
Projednáno: Radou města Příbram dne 31.10.2016, usnesení č.1014/2016 
  
                       
Text usnesení RM: 
 
(>>> RM 
I.  doporučuje  ZM 
schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. 511/2016/ZM ze dne 27.6.2016. 
  
II.  doporučuje  ZM  
schválit prodej pozemku p.č. 4233/51, o výměře 60 m

2
, k.ú. Příbram, za cenu 1.500 Kč/m

2
  s tím, že 

ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění 
platby, a to do vlastnictví společnosti Euro loma s.r.o., se sídlem Příbram VIII 140, 261 01 Příbram,  
IČO: 04938330. 
 
III. schvaluje úhradu za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 4233/51, k.ú. Příbram, ve výši  
72 Kč/m

2
/rok, a to zpětně od 22.09.2016. 

 
IV. ukládá  
odboru vnitřních věcí MěÚ Příbram zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města 
Příbram, které se koná dne 14.11.2016.<<<) 
 
 
Napsala:    Bc. Žaneta Vaverková     

 
 
Návrhy na usnesení:  
 
(>>> ZM   
I. schvaluje – neschvaluje 
revokaci usnesení zastupitelstva města č. 511/2016/ZM ze dne 27.6.2016, 
  
II. schvaluje - neschvaluje  
prodej pozemku p.č. 4233/51, o výměře 60 m

2
, k.ú. Příbram, za cenu …… Kč/m

2
 s tím, že ke kupní 

ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby, a to 
do vlastnictví společnosti Euro loma s.r.o., se sídlem Příbram VIII 140, 261 01 Příbram,  
IČO: 04938330.<<<) 
 
 
Důvodová zpráva: 
Společnost TRADING UNIVERSAL s.r.o., se sídlem Skupova  45, 301 00 Plzeň, IČ: 28038975, 
požádala o prodej pozemku p.č. 4233/51, o výměře 60 m

2
, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním 

území Příbram. Jedná se  o jeden z pozemků, na nichž stojí stavba – budova s číslem popisným 140 
v Příbrami VIII, jiná stavba, která v době podání žádosti byla  vlastnictvím žadatele, a to na základě 
kupní smlouvy ze dne 07.06.2012, právní účinky vkladu práva ke dni 13.06.2012. Tato budova je 
sídlem domova se zvláštním režimem s názvem Domov Maják, o.p.s., a zároveň je zde provozována 




