
Město Příbram Pro 'ednání ZM
Odbor: s-ráv ma'elku dne: 16.1.2023
Název bodu jednání:
Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 6.12.2021, č. usn. 714/2021/ZM

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracovala: Mgr. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

Projednáno: v Radě města Příbram dne 28.11.2022, č. usn. 1163/2022
Text usnesení RM: Rada města doporučuje ZM
schválit revokaci usnesení Zastu itelstva města Příbram ze dne 6.12.2021, č. usn. 714/2021/ZM.

Napsala: Jana Říčařová_

Návrhy na usnesení:
ZM schvaluje - neschvaluje
revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 6.12.2021, č. usn. 714/2021/ZM.

Důvodová zpráva:
Žadatel:
Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO 26178541 (dále jen
„společnost").

Předmět:
Odstoupení od záměru koupě části pozemku p. č. 4241/19 o výměře cca 16 m2 z celkové výměry
3548 m2 v katastrálním území Příbram.

Zastupitelstvo města Příbram dne 6.12.2021, svým usnesením č. 714/2021/ZM schválilo uzavření

smlouvy o smlouvě budoucí kupní s budoucím kupujícím, společností Lidl Česká republika v.o.s., se
sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO 26178541, jejímž předmětem bude budoucí prodej části

pozemku p. č. 4241/19 o výměře cca 16 m2 z celkové výměry 3548 m2 v katastrálním území Příbram

(část pozemku byla vyznačena v situačním snímku, který byl přílohou předloženého materiálu).
Podmínkou uzavření následné kupní smlouvy je nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění

stavby pro účely zřízení a provozování nové prodejny Lidl nové generace. Kupní cena bude
stanovena v závislosti na určení přesné výměry předmětu kupní smlouvy a na základě ceny nemovité
věci stanovené znaleckým posudkem zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku
platných v době uzavření řádné kupní smlouvy.

Společnost nyní město Příbram informovala, že, na základě jejich interního rozhodnutí, odstupuje od
záměru odkupu zmíněné části pozemku.

Z důvodu, že zatím nebyla smlouva o smlouvě budoucí podepsána, předkládá Odbor správy majetku
tento materiál.

Příloha
sdělení společnosti
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Vážení,

dne 28.7.2021 jsme žádali o odkup části pozemku parc. č. 4241/19 v k.ú. Příbram, obec Příbram,
zapsaného na LV č. 10001 0 předpokládané výměře 16 m2

Dovolte nám vás informovat, že na základě našeho interního rozhodnutí odstupujeme od záměru
odkupu zmíněné části nemovitosti.

Velice se omlouváme za případné komplikace,

/ Petr Mičánek Petr Pořízek

a
Lidl Česká repubI/ka v o s Statutární orgán Lidl Holding s r 0 Bankovní spojení.
Nárožní 1359/71 Registrace Městský soud v Praze Československá obchodní banka a s
158 00 Praha odd A, vložka 42824 č :) 216386993/0300 (CZK)Te! +4207257 086 111 č 1) pro platby v EUR

IBAN 6227 0300 1732 8601 1742 0893160 25178541 Swiíř CEKOCZPP
DIČ (3226178541 Commerzbank Stuttgart
E-mail. ho!!ineQ/tdl cz č ú 900408700/60080000 (PLN,EUR)
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