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Číslo zprávy:

Nakládání s nemovitým majetkem města

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Čáslavi neschvaluje záměr prodat pozemky p.č 7 o výměře 4898 m', p.č 3/6 o
výměře 4655 m', p.č. 5/2 o výměře 4847 m' a p.č. 6/1 o výměře 9018 m', vše v katastrálním území
Žáky, zapsané u KatastrálnIho úřadu pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č.
10042, ve vlastnictví města Čáslav, společnosti Droinvest s.r.o., Makovského 1177, Řepy, 163 00
Praha, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě

Zpracovali:
, vedoucí Odboru správy majetku měs a

administrativní pracovník OSMM

Důvodová zpráva
Odbor správy majetku města obdržel žádost od společnosti Droinvest s.r.o., ve které žádají o prodej
výše uvedených pozemků. Důvodem je rozšiřenÍ svých pozemků. Společnost Droinvest s.r.o. uzavřela
dne 08.08.2016 s městem Čáslav kupní smlouvu, jejímž předmětem byl prodej nemovitostí, a to
pozemku st.p.č. 1, jehož součásti je stavba Cp. 3, pozemku p.č. 3/2 a pozemku p.č. 3/7, to vše v k.ú.
Žáky. Dne 22 09.2017 byla uzavřena Dohoda o složení jistoty, kdy jistota 150.000, KČ bude sloužit
k zajištění povinnosti opravit prodané nemovitosti, tak aby byly způsobilé k užÍvánj. Oprava bude
provedena nejpozději do tří let od nabytí právni moci rozhodnuti o stavebním povolenI, nejpozději
však do 10 let od uzavřeni kupní smlouvy, tj. do 02.08.2026. Lhůta 3 let resp. lO-ti let se prodlouŽI o
dobu, kdy na straně společnosti Droinvest, s.r.o. vznikne nikoliv z její viny objektivní překážka bránící
v provedeni či dokončení oprav Zámku. V případě vzniku objektivní překážky na straně společnosti
Droinvest, s.r.o. je tato povinna ji prokázat. K dnešnímu dni je vidět na nemovitosti nová střecha,
připojeni k el. energii a část nového plotu. Komise pro nakládání s nemovitým majetkem města
žádost projednala a nedoporučuje výše uvedené pozemky prodat z důvodu, že není znám přesný účel
využiti pozemků. Město Čáslav by si pozemky mělo ponechat pro své využiti nebo k pronájmu.

Rada města Čáslavi svým usnesením č. 138/2020 ze dne 18.03.2020 doporučuje Zastupitelstvu města
Čáslavi schválit výše uvedené usnesen'.

Situační plán je přílohou této důvodové zprávy.
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