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Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi
konané dne 13.09.2021
Číslo zprávy:

Nakládání s nemovitým majetkem města

Předkládá: JUDr. Anna Krúpová, radní

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Čáslavi:

a) ruší své usnesení č. 32/2021 ze dne 19.04.2021
b) neschvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 2089 a část pozemku p.č. 1786/3 oba celkem o

výměře cca 150 m', oba v k.ú. Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, panu P V bytem

, za cenu dle znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje

Zpracovali:
,,/

Ing. Iveta Motyčková, vedoucí Odboru správy majetku més

administrativní pracovník OSMM

Oůvodová zpráva
Pan P V dne 10.12.2020 požádal o odkup části pozemků p.č. 2089 a p.č. 1786/3 v k.ú. Čáslav
o celkové výměře cca 150 m' (viz Příloha č. l) s tím, že nepožaduje celou šíři travnaté plochy až ke
zpevněné komunikaci ulice Travní, aby město Čáslav mělo i nadále přístup ke kanalizaci a v budoucnu
mohlo vybudovat chodník. Majetková komise dne 15.02.2021 žádost projednala a nedoporučila Radě
a Zastupitelstvu města prodej schválit z důvodu ponechání pozemku ve vlastnictví města Čáslavi pro
zanechání zeleně a případné zřIzení chodníku. Pro případ, že by byl Radou a Zastupitelstvem i přes
nedoporučeni Majetkové komise prodej schválen, upravil Odbor správy majetku v předkládané žádosti
Radě a Zastupitelstvu na doporučení Majetkové komise hranice tak, abyvýsledné rozdělenIhranic bylo
smysluplné. Tzn. pozemek byl zarovnán podél celé hranice pozemku žadatele a tímto úkonem došlo ke
změně výměry požadovaného pozemku (viz Příloha č. 2).

Po neschválení prodeje pozemků Zastupitelstvem města Čáslavi a po osobní schůzce u pana starosty
se na Odbor správy majetku obrátil pan V s tím, že Zastupitelstvo neprojednalo jeho původní
požadovanou výměru (cca 150 m') a trvá na tom, aby byla znovu předložena jeho žádost ke schválení.

Komise pro nakládání s nemovitým majetkem nedoporučuje Radě města Čáslavi a Zastupitelstvu
schválit záměr prodeje požadovaných části pozemků. Důvodem je zanechání pozemku ve vlastnictví
města Čáslavi pro případné zřízenI chodníku a zanecháni zeleně.

Rada města Čáslavi svým usnesením č &Rp/ZoMze dne 30.08.2021 doporučuje Zastupitelstvu města

Čáslavi schválit výše uvedené usnesení.

Přílohy důvodové zprávy:

- požadovaná část pozemků dle žádosti (příloha č. l)
- předložená část pozemků k prodeji (příloha č. 2)
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