
V
cás av

Pro jednání Zastupitelstva města Čáslav
Konaného dne 14.12.2020
Číslo zprávy:

Nakládání s nemovitým majetkem města

Zpracovali:

Návrh usneseni: Zastupitelstvo města Čáslav:

a) schvaluje majetkoprávní řešení spočÍvajÍcÍ ve vypořádáni vlastnických vztahů k pozemkům
uvedeným v důvodové zprávě, ohledně kterých je veden u Okresního soudu v Kutné Hoře spor
pod sp. zn. 8C107/2016 mezi Mgr. H a městem Čáslav

b) schvaluje uzavření dohody účastníků soudního řizenI vedeného u Okresního soudu v Kutné
Hoře pod sp. zn. 8C107/2016 v intencích výše uvedeného vypořádá ni vlastnických vzta hú

Majetkoprávní řešeni pozemků ulice Dusíkova
Město Čáslav je účastníkem dlouhodobě řešených vztahů ohledně pozemků v ulici Dusíkova. Dalšími
účastníky jsou Mgr. H a SVJ domu Cp. 1237 a 1238. Vlastnici bytových jednotek z výše uvedeného
domu zastoupeni panem j se dlouhodobě dovolávají dořešenívlastnických vztahů k pozemku
pod domem v jejich spo|uvlastnictví. Při privatizaci bytového fondu v l. etapě privatizace byl převeden
dům do podIlového spo|uv|astnictvi původních nájemců bytů bez vlastnictví k pozemku pod tímto
domem. Bývalý starosta města Ing. Pavel Procházka vystavil příslib, že těmto osobám bude převeden
následně do jejich spo|uv|astnictvji pozemek, který nebyl součásti privatizovaného majetku za cenu
100,-KČ/m. Tohoto nevynutitelného přislibu se občané opakovaně dovolávali v jednání s městem
Čáslav.

Následně bylo zjištěno, že město není vlastníkem všech pozemků, které jsou ať již pod domem nebo
v jeho okolia byl zahájen dlouholetý soudní spors Mgr. H . Tento soudníspor má několik etap a
v současné době je stále veden u Okresního soudu v Kutné Hoře soudní spor ohledně některých níže
uvedených pozemků, Tyto soudní spory přesáhly několik volebních období. Každé vedeni radnice bylo
a je nakloněno řešení, které by vedlo k mimosoudní dohodě o narovnání, zastavení soudního řizenI a
vypořádání majetkoprávních vztahů způsobem, který by byl přijatelný pro všechny strany sporu. Níže
uvádím rekapitulaci sporů a právního stavu:

- Mgr. H je vlastníkem pozemků evidovaných na LV 1298 pro k.ú. Čáslav;

- Mgr. H inkasoval bezdůvodné obohaceni za užívánÍ uvedených pozemků jako veřejné zeleně či
komunikace (od Města Čáslav cca 70 tis. KČ ročně) a zastavěné pozemky (od vlastníků domu Cp. 1237,
1238 v Dusíkově ulici cca 25 tis ročně).



- kontrolou nabývacích titulů následně bylo zjištěno, že Mgr. H se nikdy neměl stát vlastníkem
pozemků parč. Č. 214/1 a 214/2. Proto Město Čáslav podalo žalobu o určení vlastnického práva, kdy
řízenI je v současnosti přerušeno za účelem smírného řešení věci.

- na Město se opakovaně obrací SVJ Cp. 1237,1238 Dusíkova prezentované předsedou p. Ja za
účelem sjednání dohody mezi všemi zúčastněnými tak, aby došlo k dohodě, jelikož jeden z pozemků
pod domem Dusíkova Cp. 1237, 1238 vlastni i Město Čáslav, které v minulosti sHbilo vyřešit záležitost
s panem Mgr. H a následně převést pozemky na vlastníky bytů;

- byl zpracován znalecký posudek na pozemky evidované ve vlastnictví Mgr. H kdy celková
hodnota pozemků byla odhadnuta na cenu 1915 000,- KČ;

- Mgr. H by v rámci smírného řešení věci souhlasil s úhradou částky 1 700 000,- KČ, kdy mu je
lhostejno od koho uvedené finanční prostředky dostane.

Mgr. T H který město zastupuje v soudním sporu, navrhl nás|edujÍcÍ řešeni:

l) Město Čáslav uzavře s Mgr. Ha smír, že Město Čáslav je vlastníkem pozemku parč. č. 214/1 a
214/2 v k.ú. Čáslav;

2) Město Čáslav odkoupí od Mgr. Ha pozemek parč. č. 214/3 za určenou Částku; (cena dle
znaleckého posudku cca 175.00,-KČ)

3) SVJ Cp. 1237,1238 Dusíkova odkoupí od Mgr. H pozemek parč. č. st. 1563/2, st. 1564, pozemek
parč. Č. 215/1, 214/4 za částku 1 700 000,- KČ;

4) Město Čáslav bezúplatně (či za symbolickou částku) převede na SVJ Cp. 1237,1238 Dusíkova část
pozemku pare. č. 214/2 oddělenou geometrický plánem;

5) Město Čáslav bezúplatně (či za symbolickou částku) převede jednotlivým vlastníkům bytů Dusíkova
Cp. 1237 a 1238 pozemek parc.č. St. 1563/1 pod domem;

6) Město Čáslav odprodá Spo|ečenstviv|astnÍků jednotekjablonského 1228, Čáslav část pozemku parč.
č. 214/2 za cenu shodnou, za který odkoupila pozemek pare. č. 214/3 od Mgr. Ha - ekvivalentní
výměru odpovidajÍcÍ a ceny;

Uvedeným řešením Město Čáslav získá do majetku pozemek pare. č. 214/3 a bude bez dalšího soudního
řIzení postaveno na jisto, že pozemek parč. č. 214/1 a 214/2 je v majetku Města Čáslav. Zároveň nebude
muset vydat žádné finanční prostředky resp. ty, které vydá, opětovně získá odprodejem části majetku.
Pozemky, které bezplatně převede do majetku SVJ Cp. 1237,1238 Dusíkova resp. jednotlivých vlastníků
bytů, budou kompenzovány tím, že SVJ odkoupí od Mgr. H pozemky v sousedství jejich domů, kdy
na nich nebude Město muset udržovat zeleň, a hlavně nebude muset hradit Mgr. H bezdůvodné
obohacení.

Rada města doporučuje uvedené řešeni. Soudní spor je nyní přerušen, ale soud čeká na stanovisko,
zda bude možné spor vyřešit dohodou účastníků řIzeni.

V případě odsouhlasení tohoto řešeni zastupitelstvem, by se po schválení této dohody město Čáslav
stalo nezpochybnitelným vlastníkem pozemku parc.č. 214/1, 214/2, odkoupilo by pozemek parc.č
214/3.

Na dalším jednání zastupitelstva města by byl zveřejněn návrh na odprodej pozemku parc.č. 214/2 po
jeho rozdělení geometrickým plánem na SVJ Cp. 1237,1238 a SVJ Cp. 1228 a převod pozemku st.parc.
1561.



Přílohy důvodové zprávy:

- Situační plán pozemku (příloha č. l)
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