
čás dV
Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi
konané dne 07.02.2022
Číslo zprávy:

Nakládáni s nemovitým majetkem města

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 197/2 o výměře cca 155 m',
ostatní plocha, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u KatastrálnIho úřadu pro středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, paní bytem

za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci prodeje.

Zpracovali:
Ing. Iveta Motyčková, vedoucí OSM

, administrativní pracovník OSM

Důvodová zpráva
Odbor správy majetku města obdržel žádost paní která žádá o prodej části pozemku p.č.
197/2 o výměře cca 155 m'. Pani sdělila, že v zadní části jejího domu je volný travnatý
prostor mezi sousedními zahradami, který je ve vlastnictví města a ráda by tento prostor odkoupila a
využila jako malou zahradu. Současně sdělila, že se v tomto prostoru, scházílidé, kteří svým chováním
zanechávají nepořádek v podobě nedopalků cigaret, injekčních stříkaček a obalů od potravin. Komise
pro nakládání s nemovitým majetkem si vyžádala po pani vyhotoveni Geometrického plánu
a znaleckého posudku, který byl doručen na odbor správy majetku města.

Komise pro nakládáni s nemovitým majetkem doporučuje Radě města Čáslavi schválit výše uvedené
usneseni.

Rada města Čáslavi svým usnesením č. 545/2021 ze dne 08.12.2021 doporučuje Zastupitelstvu města
Čáslavi schválit záměr pozemek prodat.

Příloha č. 1situační plán

Příloha č. 2 výňatek ze znaleckého posudku a geometrický plán





ZNALECKÝ POSUDEK
číslo položky: 2319

stručný popis předmětu znaleckého posudku
Posouzení obvyklé ceny pozemku Č.197/16, který je oddělen z pozemku Č.197/2 v
katastrálním území Čáslav geometrickým plánem Č.3368-60/2011 odsouhlaseným Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pod č.j. PGP-704/2021-205
dne 27.5.2021

Znalec:

.

Ing. Bohumil Bartuněk
J. Mahena 211/14
28601 Čáslav
telefon: 605 700 710
e-mail:
IČ: 13724045

Zadavatel:

OBVYKLÁ CENA 91000 KČ

Počet stran: 12 a 8 příloh

Podle stavu ke dni: 14. 6. 2021

Počet vyhotoveni: 3

Vyhotoveno: Čáslavi 8. 10. 2019

-2 -

Scanned with CamScanner



výchozí cena [Kč/m2] _

Korekce výchozí ceny ,
A - územní struktura: Obytná, smíšená městská *
B - typ stavebního pozemku: Veřejné prostranství - ostatní plocha *
C - třída velikosti obce podle počtu obyvatel: Čáslav nad 10000 obyvatel *
D - obchodní resp. průmyslová poloha: Městské objekty bydlení *
E - územní připravenost, infrastruktura: rezidenční zástavba dokončená *
F - speciální charakteristiky volitelné: Budoucí funkční celek s pozemkem *

objektu bydlení
výchozí cena upravená [Kč/m2] =

Jednotková cena ostatních pozemků zaokrouhleně [Kč/m2]

514,00

1,00
0,90
0,75
1,10
1,10
1,40

585,96

586,00

Oceňované ostatní pozemky
Název
ostatní plocha - jiná plocha
Výměra ostatních pozemků

Cena ostatních pozemků

Výsledná obvyklá cena zaokrouhleně

P.Č. Výmě'a [m']
197/16 155

155 m2

155 m2[,:16,00 Kč/m'
90 830,00

91 000,00 Kč

4.2. výsledky analýzy dat

Rekapitulace oceněni prováděného podle cenového předpisu:
1. Pozemek Č.197/16 79 670,00 Kč

Výsledná cena po zaokrouhlení: 79 670,- Kč

Cena zjištěná dle cenového předpisu
79 670 Kč

slovy: Sedmdesátdevěttisícšestsetsedmdesát KČ
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" VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
" Dosavadní stav Nový dáv
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GEOMETRICKÝ PLÁN "mmdrkký plá. hůmýc ůhdnč opdMný
jméno. pľ(jmeM' , Jméno. N(jm·m:pro Ing.Bohumd Novák lng.Bohumd Novak

rozdčlcnf pozemku Čkki ŮlcdnČ cmvených Čhb ptkdky RTmniu ůŕdnč oprjmhý'h 1377/95
,cmCmčfických inhnýrú: 1377195 mnčwřických iUcetýru:

Dx: 25. kvčlna 2021 Čhb 19IL202I On,. 28.kvčtna 2021 čí,,,, 182/2021
Nik-Ucmmi a pkmmil odpvfdb pdvnim Tento cdpvídá plám v ekkmrúcké ubknCmu

v dnkumentxi kat»tAhľhn Uhdu.
vyhotovitct Lenka Hudcová Kumňlnf Ůhd wuhlwí b othbddm pred. Ovéŕenf mmetrkkéM plánu v úctlnné podobě.

Rěcxjetická kancelář
Bratčice 189,2860lČáslav
IČO:64160I49

Čhlo plánu: 3368-60/2021
kú ro středočeský kraj_ Okm: Kutná Hom KP Rutná Hora

Obec: Čáslav
_K·t. Ůtcm(, Čáslav

Mapový list: Kutná Hora 0-5/32
vUmUm byb pmkymuu mnlnou

m mvrM·m$ch řk7vých luuuc.
byty N«k~ým

vĹLscznam souřadnic
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