MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
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Název:
Prodej částí pozemků p.č. 78 a 79/1 v k.ú. Podmokly
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 78 o výměře 4 m2 a části pozemku p.č. 79/1 o výměře 1 m2 vše v k.ú. Podmokly
(dle GP č. 3927-212/2016 se jedná o p.č. 78/4 a 79/5 v k.ú. Podmokly), se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro manžele ****** za cenu 4.600,- Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM dne 06.12.2016 usnesením č. RM 16 21 37 15 doporučilo ZM schválit prodej části pozemku p.č. 78 o
výměře 4 m2 a části pozemku p.č. 79/1 o výměře 1 m2 vše v k.ú. Podmokly (dle GP č. 3927-212/2016 se
jedná o p.č. 78/4 a 79/5 v k.ú. Podmokly), se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele ****** za cenu
4.600,- Kč + ostatní náklady.

Cena:

4 600,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Prvotní žádost manželů ****** o prodej části pozemku p.č. 78 k.ú. Podmokly o výměře cca 20 m2 obdržel
OMH dne 03.03.2015 za účelem zarovnání hranic pozemku a zajištění snadnějšího přístupu k nemovitosti
- Manželé ****** vlastní objekt na st.p.č. 77/1 k.ú. Podmokly - viz zákres ve snímku KM
- Následným cca dvouletým projednáváním prodeje částí pozemků v RM a ZM byl usnesením č. RM 16 13 37
19 ze dne 12.07.2016 a č. ZM 16 08 04 25 ze dne 20.10.2016 zveřejněn záměr města prodat části pozemků
p.č. 78 a 79/1 v k.ú. Podmokly – viz níže text
Do jednání RM dne 12.07.2016 byl předložen materiál č. RM 16 13 37 19 ve dvou variantách:
varianta č. 1 – doporučení zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p.č. 78 a p.č.
79/1 v k.ú. Podmokly o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven o max. šíři 30 cm od rohu
objektu RD na p.č. 77/1 k.ú. Podmokly za podmínky, že nebude narušen bezproblémový průjezd místní
komunikací
varianta č. 2 – doporučení zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p.č. 78 a p.č.
79/1 v k.ú. Podmokly o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven o max. šíři 150 cm od rohu
objektu RD na p.č. 77/1 k.ú. Podmokly za podmínky, že nebude narušen bezproblémový průjezd místní
komunikací
RM po úpravě přijala usnesení v tomto znění:
RM doporučuje ZM zveřejnit záměr města prodat části pozemků p.č. 78 a p.č. 79/1 v k.ú. Podmokly o
výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven o max. šíři 70 cm od rohu objektu RD na p.č. 77/1
k.ú. Podmokly za podmínky, že nebude narušen bezproblémový průjezd místní komunikací.
Následně ZM přijalo toto usnesení:
Usnesení č. ZM 16 08 04 25 ze dne 20.10.2016 – A
ZM zveřejnilo záměr města prodat části pozemků p.č. 78 a p.č. 79/1 v k.ú. Podmokly o výměrách dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven o max. šíři 70 cm od rohu objektu RD na p.č. 77/1 k.ú. Podmokly
za podmínky, že nebude narušen bezproblémový průjezd místní komunikací.
V souladu s tímto usnesením byl vyhotoven geometrický plán č. 3927-212/2016, celková prodávaná výměra
činí 5 m2 – viz příloha.
Žadatelé byli zadání GP přítomni a o prodej těchto částí, dle GP, mají zájem.
Pro úplnost OMH uvádí, že o záměru města prodat části pozemků a o vyhotovení GP byl vyrozuměn vlastník
sousední nemovitosti – ******.
Původní vyjádření k prodeji p.č. 78 k.ú. Podmokly z r. 2015: viz tabulka
Poznámka OSU: nemá námitek k prodeji za podmínky, že prodejem nebude narušena (zrušena) cesta pro
pěší na výše uvedeném pozemku.
Poznámka OSC: pozemek slouží jako stezka pro pěší. Po místním šetření nesouhlasí s prodejem, kterým by
došlo k zúžení stávající stezky pro pěší.
Poznámka OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr
Poznámka OMH: nemá námitek k prodeji částí pozemků v souladu se zveřejněným záměrem ZM.
Cena za prodej obou částí pozemků:
dle Zásad – tj. I. pásmo - 2300,- Kč/m2 s použitím koeficientu 0,4 – zarovnání hranic do 50 m2, tj. 920,-Kč/m2
= při celkové výměře 5 m2 = 4.600,- Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: rozšíření zázemí a ochrana nemovitosti ve vlastnictví žadatelů
Žadatelé: ****** - nejsou v evidenci dlužníků města
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