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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  09             dne 11.09.2019          OISM091904Z 

UPRAVENÝ 

 

Nabídka bezúplatného převodu pozemku parc. č. 325/7, 

 v k. ú.  Milevsko  
 

 

Právní rámec:          Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů   

                                § 85, písmeno a) 

                                                                                     

Předkladatel:          Michal Horek, místostarosta města………………………………………. 

Zpracovatel:           Kateřina Schorníková, 26.08.2019………………………………………... 

Vztah k rozpočtu:   Bez dopadu na rozpočet města. 

 

Souhlas vedoucích zaměstnanců:  OISM Ing. Bc. David Lukeš……………………………..              

1.Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. schvaluje nabídku bezúplatného převodu pozemkové parcely parc. č. 325/7 o výměře 

1233 m2, vedenou v druhu pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Milevsko                

od společnosti Kočí holding a.s., K Lipám 132, Hradiště, 397 01 Písek IČ: 28149025, 

městu Milevsku, nám. E.  Beneše 420, 399 01 Milevsko IČ: 0249831   

II. schvaluje darovací smlouvu v předloženém znění mezi společností Kočí holding a.s., 

K Lipám 132, Hradiště, 397 01 Písek IČ: 28149025 a městem Milevskem,                          

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko IČ: 0249831   

 

 

2. Důvodová zpráva: 

Společnost Kočí holding a. s., je vlastníkem pozemkové parcely parc. č. 325/7 o výměře  

1233 m2, vedené v katastru nemovitostí jako ostatní plocha jiná plocha, v k. ú. Milevsko.  

Dne 07.06.2019 byla městu zaslána nabídka na bezúplatný převod této pozemkové parcely 

z vlastnictví společnosti Kočí holding a. s., do vlastnictví města Milevska. Společnost Kočí 

holding dříve vlastnila v Milevsku nemovitosti, které prodala a v současné době zde kromě 

výše uvedeného pozemku žádné nemovitosti nevlastní, je pro ni tudíž zajišťování sečení a 

celkové údržby pozemku zatěžující. V minulosti byly zaznamenány  stížnosti obyvatel 

bytového domu čp. 1236 na neposečenou trávu kolem bytového domu.  

Pozemky sousedních bytových domů jsou ve vlastnictví města a tvořily by v případě nabytí 

s výše uvedeným pozemkem jeden funkční celek (viz příloha č. 5). Údržba, zejména sekání 

trávy na  pozemku, by probíhalo čtyřikrát ročně společně s údržbou sousedních městských 

pozemků.  

Odbor investic a správy majetku doporučuje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely 

parc. č. 325/7, v k. ú. Milevsko do vlastnictví města Milevska. 
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Po projednání v Radě města Milevska dne 19.08.2019, usnesením číslo 257/19 bylo 

doporučeno postoupit záležitost Zastupitelstvu města Milevska ke schválení.  

 

___________________________________________________________________________  
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