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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  17           dne 14.10.2020     OISM172001Z    

UPRAVENÝ 

 

Nákup 1/10 podílu pozemkové parcely č. 550/26 v ulici Komenského 
 

 

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

                                § 85, písm. a) 

                                                                                     

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

Zpracovatel: Kateřina Schorníková 28.09.2020……………………………………………... 

Dopad na rozpočet:  Výdaj z rozpočtu ve výši 25.560 Kč. 

Souhlas vedoucího zaměstnance: OISM: Eva Kotrbová…………  ..……………………….    

1.Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje nákup 1/10 vlastnického podílu pozemkové parcely č. 550/26, k.ú. Milevsko od 

fyzické osoby, dle předložené kupní smlouvy. Cena 1/10 podílu bude stanovena dle znaleckého 

posudku č. 4070-115-20 ve výši 25.560 Kč. 

 

2. Důvodová zpráva: 

Město Milevsko je vlastníkem podílu 9/10 a fyzická osoba vlastníkem podílu 1/10 pozemkové 

parcely č. 550/26 o celkové výměře 847 m2, vedené v druhu pozemku ostatní plocha, ostatní 

komunikace, k.ú. Milevsko.  

Pozemková parcela se nachází v ulici Komenského. Na cca 160 m2 pozemku je umístěno těleso 

místní komunikace  a cca 687 m2  tvoří zeleň. 

Město čerpá finanční prostředky z operačního programu „Životní prostředí 2014 -2020“                      

na regeneraci plochy včetně ozelenění plochy. Jednou z podmínek čerpání dotace je vlastnictví 

pozemku. V případně spoluvlastnictví je nutné poskytovateli dotace doložit „Souhlas 

spoluvlastníka pozemku  s realizací záměru“. Fyzická osoba výše uvedený souhlas nepodepsala 

s tím, že spoluvlastnický podíl nabídne městu k odkupu. Po zaslání žádosti město nechalo 

vypracovat znalecký posudek na ocenění 1/10 vlastnického podílu poz. parc. č. 550/26. Cena 

podílu dle znaleckého posudku je ve výši 25.560 Kč. 

Rada města Milevska na jednání dne 21.9.2020 usnesením č. 328/20 doporučila Zastupitelstvu 

města Milevska nákup 1/10 vlastnického podílu pozemkové parcely č. 550/26, k.ú. Milevsko. 
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P6 - POZEMKY VE VLASTNICTVÍ MĚSTA (bíle vyznačeno)



 


