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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  05       dne 03.04.2019             OISM051903Z 

UPRAVENÝ 

 

Směna pozemků s doplatkem, v k. ú.  Klisín – vyhlášení záměru  
 

 

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

                                § 39  odst. 1), § 41 

                                                                                     

Předkladatel:          Michal Horek            …………………………………………………. 

Zpracovatel:           Kateřina Schorníková, 22.03.2019…………………. 

Vztah k rozpočtu:   Směna pozemků bude s doplatkem ve výši 3.500 Kč ve prospěch žadatele.  

.  

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

1.Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska  

schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemkové parcely parc. č. 63/20 o výměře 3553 m
2
, 

v k. ú. Klisín ve vlastnictví města Milevska, se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 

za pozemkovou parcelu o výměře 3889 m
2
, v k. ú. Klisín ve vlastnictví fyzické osoby, bytem 

Č. Holase, 399 01 Milevsko. Cenový rozdíl ve výši 3.500 Kč bude ve prospěch fyzické osoby. 

 

 

2. Důvodová zpráva: 

Město Milevsko je vlastníkem pozemkové parcely 63/20 o výměře 3553 m
2
, v k. ú.  Klisín. 

Pozemek sousedí s domem v Klisíně ve vlastnictví fyzické osoby, bytem Č. Holase, 399 01 

Milevsko.  

Fyzická osoba je vlastníkem pozemkové parcely o výměře 3889 m
2
, v k. ú. Klisín. Fyzická 

osoba požádala o směnu pozemku ve svém vlastnictví za pozemek ve vlastnictví města 

Milevska, který sousedí s jeho nemovitostí v Klisíně.  

Město Milevsko nechalo vypracovat znalecký posudek na stanovení ceny předmětných 

pozemků. Dle znaleckého posudku, který vypracoval znalec v oboru ekonomiky a 

stavebnictví je cena pozemku parc, č. 63/20 v k. ú. Klisín ve vlastnictví města Milevska 

stanovena ve výši 78.170 Kč. Cena pozemku ve vlastnictví fyzické osoby v k. ú. Klisín je 

stanovena ve výši 81.670 Kč. Pozemek ve vlastnictví fyzické osoby je výměrou větší o                   

336 m
2 

a cena dle znaleckého posudku je stanovena ve výši 21 Kč za 1 m
2
.  

Pozemek ve vlastnictví města fyzická osoba využívá pro uložení dřeva a jiné účely.  

Pozemek ve vlastnictví fyzické osoby se nachází po levé straně před obcí Klisín a je pronajatý 

Zemědělskému družstvu Hrejkovice se sídlem ve Dmýšticích. 

Odbor investic a správy majetku doporučuje směnu pozemků s doplatkem fyzické osobě.  

Po projednání v Radě města Milevska dne 25.03.2019, usnesením č. 105/19, bylo doporučeno 

postoupit záležitost ke schválení v Zastupitelstvu města Milevska. 
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