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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  05        dne 03.04.2019             OISM051901Z 

 

Nabídka Státního statku Jeneč na převod pozemku,  

v k. ú. Něžovice - zrušení části usnesení 
 

  

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

                                § 85, písmeno a) 

                                                                                     

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

Zpracovatel:           Kateřina Schorníková, 18.03.2019………………………………………… 

Vztah k rozpočtu:   Bez dopadu na rozpočet města.  

                                                                

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

1.Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

 I. ruší část usnesení č. 42/19 bod II. ze dne 13.02.2019 

 II. rozhodlo nepřijmout nabídku na bezúplatný převod pozemkové parcely parc. č. 2866       

o výměře 3794 m
2
, v k. ú. Něžovice od Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci,  

Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6.  

 

 

2. Důvodová zpráva: 

Odbor investic a správy majetku opakovaně předkládá k projednání nabídku Státního statku 

Jeneč, státní podnik v likvidaci,  Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6.  

 

Zastupitelstvo města Milevska usnesením č. 42/19 – bodem II., rozhodlo přijmout nabídku na 

bezúplatný převod pozemkové parcely parc. č. 2866 o výměře 3794 m
2
, v k. ú. Něžovice od 

Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6. 

 

Na základě usnesení Zastupitelstva města Milevska č. 42/19 ze dne 13.02.2019, byl 

21.02.2019 Státnímu statku Jeneč odeslán e-mail se žádostí o zaslání darovací smlouvy, která 

by byla následně předložena Zastupitelstvu města ke schválení. Likvidátorem podniku bylo 

sděleno následující:  

 

„Bezúplatný převod je možný za podmínek §9 odst. 3) zákona č. 77/1997 Sb., o státním 

podniku, tedy ve veřejném zájmu a po předchozím souhlasu zakladatele – Ministerstva 

zemědělství. Po ustáleném výkladu a praxe je bezúplatný převod umožněn u pozemků silnic či 

místních komunikací, jež jsou vedeny v pasportu místních komunikací příslušné obce a na 

nichž je uloženo těleso komunikace ve vlastnictví této obce – tedy komunikace se zpevněným 
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povrchem (asfalt nebo živice). V případě těchto dokladů lze majetek získat pouze za úplatu dle 

znaleckého posudku.“(viz příloha č. 1) 

 

 

Výše uvedená informace byla dne 26.02.2019 městu Milevsku sdělena dodatečně, aniž by 

Státní statek Jeneč tuto skutečnost uvedl v písemné nabídce, případně při telefonické 

komunikaci, před předložením materiálu do ZMM dne 13.02.2019 a předem tím 

podmiňoval bezúplatný převod předmětné pozemkové parcely parc. č. 2866 o výměře 

3794 m
2
, v k. ú. Něžovice.  

 

 

___________________________________________________________________________  
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1. Příloha P1 - vyjádření k bezúplatnému převodu 

2. Příloha P2 -  nabídka Státního statku Jeneč 

3. Příloha P3 - citace zákona - §9 odst. 3) zákona č. 77/1997 Sb. 

 

 


