
Město Příbram Pro ednání ZM

Odbor: sráv_ ma'etku dne: 10.09.2018

Název bodu jednání:

Nabídka bezúplatného převodu pozemků p. č. 28113 a p. č. 2604, oba v katastrálním území Orlov

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracovala: Bc. Zaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

Projednáno: v Radě města Příbram dne 20.08.2018, usn. č. 8452018

Text usnesení RM: Rada města

|. doporučuje ZM

schválit bezúplat ' ' ' ' ' '

zvlastnictví paní

do vtastnictví města Příbram s tím, že město Příbram uhradí veškeré poplatky s tímto převodem

spojené.

ll. u k l á d á

Odboru vnitřních věcí zařadit tento materiái do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne

10.09.2018.

Napsala: Marie Vaněčková

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje — neschvaluje

bez' ' " ' ' ' ' i Ortov, z vlastnictví

paní , do vlastnictví města

Příbram s tím, že město Příbram uhradí veškeré poplatky s tímto převodem spojené.

Důvodová zpráva:

Předmět nabídky:

Nabídka bezúplatného převodu pozemků p. č. 26113, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře

61 m2 a p. č. 261í4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2, oba v k. ú. Orlov.

Důvod:

Paní—nabízí městu Příbram darem shora uvedené pozemky, které má ve svém vlastnictví,

a to z důvodu, že jsou pro ni nepotřebné, nevyužívá je a dále je využívat nebude.

Popis:

Pozemky se nacházejí v blízkosti nové zástavby spadající do k. ú. Podlesí, v kraji komunikace — tvoří

převážně pomocný (zatravněný) pozemek u této komunikace, strouhu a částečně zřejmě i zpevněnou

asfaltovou plochu komunikace (přesněji by bylo zjištěno vytyčením), viz fotodokumentace a mapa

ortofoto.

Nabývací titul pani—:

Usnesení soudu ve věci projednání dědictví D 548ř1998 ze dne 20.05.1999.

Vyjádření Odborujnvestic a rozvoje města. oddělení rozvoje města:

Pozemky jsou v UPO vymezeny jako plochy veřejného prostranství. Odbor nemá námitek k učiněné

nabidce daru pozemků. Pozemky jsou součástí místní komunikaCe č. [|ll1185.

Vyjádření Samostatného oddělení silničního hospodářství:

2 hiediska dopravních zájmů odděiení nedoporučuje převzetí tohoto daru. Jedná se o pozemky podél

silnice III. tř. (lllř1185), která je ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě Krajské správy a údržby

silnic Středočeského kraje. Z tohoto důvodu by tyto pozemky měl mít ve vlastnictví Středočeský kraj.
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Pozemky nejsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce města č. 12011, o místním poplatku za užívání

veřejného prostranstvíjako pozemky, za jejichž zvláštní užívání se vybírá místní poplatek.

Vzhledem k posunu termínu nejbližšího zasedání komise pro realizaci majetku města na měsíc září

letošního roku, nebyl, z důvodu zamezení časové prodlevy, tento materiál předložen výše uvedené

komisi k projednání.

Náklady s převodem spojené:

1.000 Kč (kolek na návrh na vklad do katastru nemovitostí).

Dle ústního vyjádření ing. Štochlové, vedoucí Odboru ekonomického by město hradilo daň z příjmu ve

výši 19%. Tato daň se však městu Příbram zase vrací zpět (jedná se pouze o administrativní úkon).

Přílohy

1. Nabídka bezúplatného převodu vc. situace

2. Vyjádření Odboru investic a rozvoje města, oddělení rozvoje města

3. Vyjádření Samostatného oddělení silničního hospodářství

4. List vlastnictví č. 246

5. Fotodokumentace, situační snímek, mapa ortofoto
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