
Město Příbram                                                          Pro jednání ZM 

odbor správy majetku dne 14.11.2016 

 
Název bodu jednání: 
(>>>Žádost o prodej budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1, 
655/2 a 655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na 
pozemku p. č. 655/2, vše v k. ú. Příbram<<<) 
 

 
Předkládá:   Rada města Příbram 
 
Zpracoval:   Ing. Jaromír Volný, vedoucí odboru správy majetku 
 
Projednáno:    v  Radě města Příbram dne 31.10.2016, usn. č. 1025/2016 
 
Text usnesení RM: Rada města 
I.    n e d o p o r u č u j e  ZM 

schválit prodej budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1, 655/2 a 
655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku p. č. 655/2, 
vše v  k. ú. Příbram, za celkovou cenu …… Kč spolku Dum vivimus, vivamus, z. s., se sídlem 
Riegrova 56, Příbram I, 261 01 Příbram, IČO 01308858, s tím, že žadatel uhradí náklady spojené 
s vypracováním znaleckého posudku ve výši 4 350 Kč, 
 

II.  d o p o r u č u je  ZM 
schválit záměr prodeje budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1, 
655/2 a 655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku      
p. č. 655/2, vše v  k. ú. Příbram, formou tzv. „obálkové metody“ s uvedením minimální požadované 
celkové kupní ceny ve výši 685 100 Kč, 
 

III. u k l á d á  
OOV zařadit tento materiál do programu zasedání zastupitelstva města dne 14.11.2016. 

 
Napsala: PhDr. Věra Černá 
 
 
 
Návrhy na usnesení:  
(>>>ZM  
I. schvaluje - neschvaluje 
prodej budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1, 655/2 a 655/3, včetně 
pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku p. č. 655/2, vše v  k. ú. 
Příbram, za celkovou cenu …… Kč spolku Dum vivimus, vivamus, z. s., se sídlem Riegrova 56, Příbram 
I, 261 01 Příbram, IČO 01308858, s tím, že žadatel uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého 
posudku ve výši 4 350 Kč, 
 
II. schvaluje – neschvaluje  
záměr prodeje budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1, 655/2 
a 655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku p. č. 
655/2, vše v  k. ú. Příbram, formou tzv. „obálkové metody“ s uvedením minimální požadované 
celkové kupní ceny ve výši 685 100 Kč <<<) 
 
 
 
Důvodová zpráva:   
 
Odbor správy majetku obdržel žádost předsedy spolku Dum vivimus, vivamus, z. s., se sídlem 
Riegrova 56, Příbram I, 261 01 Příbram, IČO 01308858, o odkoupení nemovitých věcí v k. ú. 
Příbram. Jedná se o prodej budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 
655/1, 655/2 a 655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3          
na pozemku p. č. 655/2, vše v k. ú. Příbram. 




