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majetková
4. 9. 2019
Havlovicová Magdaléna, Hlavinková Zdenka, Kukla Jiří, Žáček Karel, Kapišáková
Věra, Maternová Blanka
Kratochvílová Blanka, Gryč Tomáš, Otruba Robert
Suk Jaroslav
Kukla Jiří, Otruba Robert
16. 10. 2019

1) Návrh usnesení pro RM:
Rada města Kutná Hora
1) b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 4. 9. 2019
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:
I. 1. Program jednání majetkové komise byl zahájen výjezdem k pozemku p. č. 3988/13
v k. ú. Kutná Hora, kde manželé Kocourkovi (žadatelé o koupi části tohoto pozemku) objasnili
komisi důvod své žádosti.
2. Dále pokračoval výjezd k pozemkům p. č 2168/10 a p. č. 2169/1, oba v k. ú. Kutná Hora,
kde p. Vyčítal (žadatel o koupi těchto pozemků) objasnil své důvody pro koupi.
II. Poté jednání pokračovalo v budově městského úřadu, kde byly projednány jednotlivé body
programu:
1. Manželé Kocourkovi - majetková komise nedoporučuje prodej požadované části pozemku
p. č. 3988/13 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 210 m2 v k. ú. Kutná Hora.
Žadatelé jsou vlastníci sousedního pozemku s rodinným domem a svou zahradu by chtěli
rozšířit o předmětnou část městského pozemku, kterou mají v současné době od Města Kutná
Hora pronajatu. MK doporučuje ponechat pouze pronájem předmětné části pozemku.
– 5 proti prodeji –
2. P. Vyčítal – majetková komise doporučuje prodej pozemku p. č. 2169/1 (ostatní plocha, jiná
plocha) o výměře 61 m2 v k. ú. Kutná Hora s tím, že o záměru města prodat tento pozemek
budou informováni také vlastníci sousedních nemovitostí. Majetková komise nedoporučuje
prodej pozemku p. č. 2168/10 (zahrada) o výměře 62 m2 v k. ú. Kutná Hora a doporučuje
ponechat pouze pronájem. Jeden člen komise doporučuje prodej obou pozemků. Žadatel
je vlastníkem sousedních nemovitostí, koupí pozemku p. č. 2169/1 by chtěl scelit pozemky
v jeho vlastnictví, pozemek p. č. 2168/10 tvoří jedinou přístupovou cestu k jeho nemovitostem
a v současné době ji má od města v pronájmu.
– 4 proti prodeji p. č. 2168/10 –
– 1 pro prodej p. č. 2168/10–
– 5 pro prodej p. č. 2169/1 –
3. Manželé Dvořákovi – majetková komise doporučuje prodej požadované části pozemku
p. č. 138/69 (ostatní plocha) o výměře cca 26 m2 v k. ú. Perštejnec s tím, že o záměru města
prodat část tohoto pozemku bude informována také Základní organizace Českého

zahrádkářského svazu Kutná Hora 2 - Perštejnec. Žadatelé jsou spoluvlastníky sousedního
pozemku. Předmětnou část pozemku dlouhodobě udržují a chtěli by ji využívat pro parkování.
Jeden člen prodej nedoručuje s ohledem na umístění vedení inženýrských sítí.
– 4 pro prodej –
– 1 proti prodeji –

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Pan Otruba zaslal svá vyjádření k jednotlivým případům emailem, protože se z účasti na jednání MK
omluvil.

4) Reakce rady města:

Zapsala: Věra Kapišáková
Elektronicky ověřil: Jiří Kukla

