čás av
Pro jednánIZastupitelstva města Čáslavi
konané dne 10.02.2020
Číslo zprávy:

Nakládáni s nemovitým majetkem města
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje:
l)

2)

nabýt pozemek st.p.č. 370/2 o výměře 18 m', zastavěná plocha - zbořeniště, zapsaný u
KatastrálnIho úřadu pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 194, ve
vlastnictví Miloslavy Jonášové, bytem Kostelní náměsti189/4, Čáslav za symbolickou 1,- KČ
nabýt pozemek st.p.č. 370/3 o výměře 25 m', zastavěná plocha - zbořeniště, zapsaný u
Katastrálního úřadu pro středočeský kraj, Katastrálni pracoviČtě Kutná Hora na LV Č. 376, ve
vlastnictví pani Petry Karabové, bytem Hornoměcholupská 663/141, Horní Měcholupy, Praha
10 a pani Lenky Maxové, bytem na obcy,.k tná Hora za symbolickou 1,- KČ

Zpracovali:
Ing. Martin Ronovský, DiS., tajemník
administrativní p
památková péče

ník OSMM

Důvodová zpráva
V roce 2016 podali výše zmjněnÍv|astnÍci pozemků st.p.č. 370/2 a st.p.č. 370/3 žádost o převod těchto
pozemků s hradebním pásmem do vlastnictví města Čáslav. Hradby jsou v dezolátním stavu a statické
zajištění hradebního pásma není ve finančních ani odborných možnostech majitelů, a proto nabízeli
městu Čáslav převést pozemky za symbolickou 1,- KČ. Zastupitelstvo svým usnesením č. 4/2017 ze dne
06.02.2017 danou záležitost projednalo a záměr neschválilo.
V letošním roce pan místostarosta Martin Horský jednal s vlastníky hradeb a po osobní schůzce navrhl
danou věc znovu projednat v Radě města a Zastupitelstvu města.
Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. 106/2019 dne 04.11.2019 schválilo záměr nabýt výše
uvedené pozemky. Záměr byl vyvěšen na úředních deskách od 07.11.2019 do 25.11.2019. V průběhu
zveřejněni nebyly ze strany veřejnosti žádné připomínky.
Rada města Čáslavi svým usnesením č. 8/2020 ze dne 08.01.2020 doporučuje Zastupitelstvu města
Čáslavi schválit výše uvedené usneseni.

PřIlohou důvodové zprávy je situační plánek

VytiŠtěno v aplikaci GObec 3.0, měřítko: 1:500, 09.09.2019
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