
Město Příbram Pro 'ednání ZM

Název bodu jednání:
Návrh na doplnění textu usnesení Zastupiteistva města Příbram č. 58!2018!ZM ze dne 17.12.2018

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracovala: Bc. Žaneta Vaverková. vedoucí Odboru správy majetku

Projednáno: \: Radě města Příbram dne 4.2.2019, č. usn. 73!2019

Text usnesení RM: Rada města
|. doporučuje ZM
schválit dopinění textu usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 58f2018íZM ze dne “17.12.2018 tak,
že zajehe text... kupní cenu 14.260 Kč, se přidává: !( níž bude připočtena DPH dle zákonné výše, ČR
— Správě železniční dopravní cesty..

ll. u k | 51 (! á
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 25.2.2019.

Napsala: Jana Říčařová

Návrhy na usnesení:
ZM schvaluje - neschvaluje
doplnění textu usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 581201BIZM ze dne 17.12.2018 tak, že za
jeho text... kupní cenu 14.260 Kč. se přidává: kníž bude pň'počfeno DPH die zákonné výše, ČR —
Správě železniční dopravní cesty.....

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Příbram dne 17.12.2018, svým usnesením č. 58!2018!ZM schválilo prodej“ části

pozemku p. č. 276254 o výměře 29 m2 z celkové výměry 76 rn2 (dle geom. plánu č. 6051 -1 0012018

se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 27621102) a části pozemku p. č. 42191104 o výměře 33 m2

z celkové výměry 2522 m2 (dle geom. plánu č. 6051-1 0012018 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č.

42191164), oba v katastrálním území Příbram, za celkovou kupní cenu 14.260,00 Kč. ČR - Správě
železniční dopravní cesty, státní organizaci, se sídlem Dlážděná 100317, 110 00 Praha 1 — Nové
Město. IČO ?0994234.

Zdůvodu, že v původním textu návrhu usnesení není uvedeno. že ke kupní ceně bude připočtena
DPH dle zákonné výše, je nyní předkládán návrh na doplnění tohoto textu usnesení zastupitelstva
města.

Odbor správy majetku upozorňuje. že v návrhu kupní smlouvy v čl. II odst. 2 je uvedeno. že v souladu

s ustanovením š 38 zákona č. 416/2009 Sb.. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické

infrastruktury, v platném znění má prodávající právo na vrácení převedených práv, pokud nebude
zahájeno uskutečňování účelu převodu do 5 let od uzavření této smlouvy a to proti vrácení plnění

poskytnutého prodávajícímu.

Odbor dáie poznamenává, že v současné.- době je na odboru evidována žádost pana Cihelky
- elektromontáže, který na zákiadě objednávky ČEZ Distribuce. a.s. žádá město Příbram o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene elektropřípojky, která ještě nebyla
projednána \: příslušném orgánu města. Toto věcné břemeno má zasahovat mj. do prodávaných částí
pozemků. z tohoto důvodu odbor sděluje. že v případě, že bude—Ii \: době uzavírání kupní smlouvy jíž

uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, bude tato skutečnost v kupní

smlouvě uvedena.

Přílohy
1) situační snímek. ortofotomapa. fotodokumentace
2) návrh kupní smlouvy
3) žádost 0 uzavření smlouvy o sml. budoucí na zřízení věcného břemene včetně situace stavby


