Zastupitelstvo města Milevska
podklad pro zasedání zastupitelstva č.

27

dne 24.11.2021

OISM272101Z

Žádost města Milevska o bezúplatný převod parc. č. 1776/2 a parc. č. 1861/2
v k. ú. Milevsko

Právní rámec:

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

Předkladatel: Michal Horek, místostarosta města ………………………...…………………
Zpracovatel: Kateřina Schorníková 12.11.2021……………………………………………...
Dopad na rozpočet: Bez dopadu na rozpočet města.
Souhlas vedoucího zaměstnance: OISM: Bc. Eva Kotrbová………… ..……………………
1.Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Milevska
rozhodlo schválit žádost o bezúplatný převod poz. parc. č. 1776/2 o výměře 156 m2 a poz. parc.
č. 1861/2 o výměře 31 m2 v k. ú. Milevsko z vlastnictví České republiky, Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, IČ: 69797111,
128 00 Praha 2, do vlastnictví města Milevska, IČ: 0249831, se sídlem nám. E. Beneše 420,
399 01 Milevsko.
2. Důvodová zpráva:
Česká republika je vlastníkem a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen
ÚZSVM) je příslušný hospodařit s poz. parc. č. 1776/2 o výměře 156 m2, poz. parc. č. 1861/2
o výměře 31 m2 v k.ú. Milevsko.
Pozemky se nacházejí u hřbitova a jejich užívání má do 30.4.2022 město s ÚZSVM ošetřeno
smlouvou o výpůjčce. Na obou těchto pozemcích vede drenážní systém odvodnění hřbitova.
Na části parc. č. 1861/2 je umístěno těleso místní komunikace. Na parc. č. 1776/2 se nachází
pět vzrostlých lip.
Městu Milevsku byly ÚZSVM výše uvedené pozemky nabídnuty k převodu. Cena pozemků
včetně pěti vzrostlých lip na parc. č. 1776/2 činí dle ÚZSVM 100.000 Kč. Na základě sdělení
referentky ÚZSVM a záznamu z pracovního jednání (viz příloha) má město možnost s ohledem
na využití pozemků, požádat o bezúplatný převod pozemků do svého vlastnictví. Navržená
žádost je přílohou materiálu. V případě schválení zastupitelstvem bude zaslána Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Rada města Milevska na svém jednání dne 8.11.2021, usnesením č. 366/21 doporučila
Zastupitelstvu města schválit žádost o bezúplatný převod pozemků.
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Počet stran materiálu
2
Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):
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Příloha P1 – žádost
1
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Příloha P2 – ortofotomapy
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Příloha P3 – fotodokumentace
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