
Město Příbram                                                                         Pro jednání ZM 

Odbor  správy majetku dne 17.12.2018 

Název bodu jednání:  
 
Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 606/2016/ZM ze dne 12.12.2016 
 
 
Předkládá: Rada města Příbram                 
 
Zpracovala: Bc. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku          
   
Projednáno:  v Radě města Příbram dne 1.10.2018, č. usn. 989/2018  
   
Text usnesení RM:   Rada města  
  
d o p o r u č u j e   ZM 
schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 606/2016/ZM ze dne 12.12.2016. 
 
 
 
Napsala:  Ing. Dagmar Kesslová 
 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM   
schvaluje - neschvaluje 
revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 606/2016/ZM ze dne 12.12.2016. 
 
 
Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Příbram svým usnesením č. 606/2016/ZM ze dne 12.12.2016 schválilo prodej  
části pozemku p.č. 3167/11, o výměře cca 469 m

2
 z celkové výměry 1198 m

2
, za cenu  

800,00 Kč/m
2
 a části pozemku p.č. 3167/25, o výměře cca 88 m

2
 z celkové výměry 305 m

2
, za cenu 

800,00 Kč/m
2
, to vše v k.ú. Příbram, do vlastnictví společnosti SENCO Invest spol. s r.o., se sídlem 

Plynárenská 292, Příbram I, IČO: 28989961. 

Společnost však dne 10. 11. 2017 písemně od svého záměru realizovat zastupitelstvem schválenou 
majetkoprávní dispozici z vnitřních důvodů ustoupila.  

Potřeba pozemků pro parkování zaměstnanců ale nadále trvala a tak společnost požádala město 
Příbram o pronájem výše uvedených částí pozemků.  
 
Rada města na svém jednání dne 28.5.2018, č. usnesení 585/2018 schválila pronájem části 
pozemku p.č. 3167/11, o výměře cca 469 m

2
 z celkové výměry 1198 m

2
 a části pozemku p.č. 3167/25, 

o výměře cca 88 m
2
 z celkové výměry 305 m

2
,oba v k.ú. Příbram, dle situačního snímku v příloze 

předloženého materiálu, společnosti SENCO Invest spol. s r.o., se sídlem Plynárenská 292, Příbram I, 
IČO 28989961, na dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 25,00 Kč/m

2
. 

 

Společnost nyní nemá zájem o odkoupení výše uvedených částí pozemků a část předmětných 
nemovitých věcí užívá na základě nájemní smlouvy č. A917/OSM/2018 ze dne 13. 9. 2018 uzavřené 
s městem. Z tohoto důvodu je předkládán návrh na revokaci usnesení ZM. 

 
Přílohy: 
1. Výpis usnesení ZM č. 606/2016/ZM ze dne 12.12.2016 
2. Výpis usnesení RM č. 585/2018 ze dne 28.5.2018 
3. Odstoupení od záměru odkoupení částí pozemků ze dne 10.11.2017 
4. Situační plánek 
 
 


