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Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi
konané dne 10.02.2020
Číslo zprávy:

Nakládáni s nemovitým majetkem města

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodej části pozemku p.č. 285/1O výměře 20 m', v katastrálním
územiČáslav, zapsaného u KatastrálnIho úřadu pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora
na LV č. 10001, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín lV - Podmokly, Teplická 874/8,
405 02 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 15.300 - KČ + DPH + náklady na realizaci prodeje.

Zpracovali:
Ing. Martin Ronovský, Dis, tajemník

administrativý'pra nik OSMM

Důvodová zpráva
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. v roce 2010 požádala o odkup pozemků pod stávajichni trafostanicemi
na pozemcích ve vlastnictví města Čáslav. Na základě toho byla dne 18.07.2011 uzavřena smlouva o
uzavření budoucí kupní smlouvy, kde se smluvnistrany dohodly na uzavření smlouvy kupní nejpozději
do 31.08.2012. K podpisu smlouvy nedošlo z důvodu, který vznikl na straně společnosti ČEZ Distribuce,
a.s. Podobně jako jsme řešili pozemky u Billy, viz. usnesení Zastupitelstva města č. 40/2019 ze dne
29.04.2019, jsme požádali o zpracování aktuálnIho znaleckého posudku na prodej pozemku pod
trafostanici. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. nechala vypracovat znalecký posudek a Zastupitelstvo
města Čáslavi svým usnesením č. 86/2019 ze dne 16.09.2019 schválilo prodej výše uvedeného
pozemku. Při přípravě kupnIsmlouvy bylo zjištěno, že ve znaleckém posudku byla oceněna pouze část
pozemku pod trafostanicí, nikoli i manipulačnI plocha. Po obdržení nového znaleckého posudku
předkládáme změnu usneseni do Rady a Zastupitelstva města. znalecký posudek, vypracovaný
Melichem ze dne 04.10.2019, je k nahlédnuti na Odboru správy majetku města.

Dle územního plánu je pozemek p.č. 285/1 veden jako plocha BI - plocha bydlení - městského
charakteru.

Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. 130/2019 dne 09.12.2019 schválilo záměr prodeje výše
uvedené části pozemku. Záměr byl vyvěšen na úředních deskách od 13.12.2019 do 30.12.2019.
V průběhu zveřejněni nebyly ze strany veřejnosti žádné připomínky.

Rada města Čáslavi svým usnesením č. 9/2020 ze dne 08.01.2020 doporučuje Zastupitelstvu města
Čáslavi schválit výše uvedené usneseni.

Situační plán je při|ohou důvodové zprávy.
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