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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 24. 6. 2020
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:
I. 1. Program jednání majetkové komise byl zahájen výjezdem k pozemkům p. č. 3086/2
a 3087/7 v k. ú. Kutná Hora, o jejichž části žádají manželé Mutlovi.
II. Jednání dále pokračovalo v budově městského úřadu, kde byly projednány jednotlivé body
programu:
1. Manželé Mutlovi – majetková komise doporučuje prodej částí městských pozemků
p. č. 3086/2 (trvalý travní porost) a p. č. 3087/7 (orná půda), oba v k. ú. Kutná Hora - pásu
v šíři maximálně 5m z uvedených dvou pozemků podél stávající přístupové cesty tj. cca 80 m2.
Tento pás by tvořil novou přístupovou cestu na pozemek v případě, že nedojde k dohodě
žadatelů se soukromým vlastníkem obou stávajících přístupových cest.
– 4 pro prodej –
– 3 zdržel se hlasování –
2. Pan Vágner – majetková komise nedoporučuje zřízení předkupního práva jako věcného práva
k pozemku p. č. 1266 (ostatní plocha, neplodná půda) v k. ú. Paběnice pro pana Jakuba
Vágnera, bytem *Vřesová 502*, 252 43 Průhonice.
– 6 proti zřízení předkup. práva –
– 1 pro zřízení předkup. práva –
3. Společnost VHS Vrchlice – Maleč, a.s. – majetková komise doporučuje souhlasit se směnou
pozemků tvořících cesty a dále částí pozemků pod městskými komunikacemi a chodníky
v k. ú. Kutná Hora za části městských pozemků kolem a pod stavbami vodojemů v k. ú. Sedlec
u Kutné Hory a dále za část pozemku za ČOV.
– 7 pro směnu –
4. Pan Odehnal – majetková komise doporučuje prodloužit p. Odehnalovi lhůtu pro kolaudaci
stavby chaty dle žádosti do konce roku 2023 a z tohoto důvodu nedoporučuje odstoupit
od uzavřené kupní smlouvy.
–7 pro prodloužení lhůty –

5. GELADIA trade, s. r. o. – majetková komise nedoporučuje prodej části městského pozemku
p. č. 531/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 35 m2 v k. ú. Malín. Žadatel chce
část městského pozemku využít k rozšíření zahrady na pozemku p. č. 464/6 v k. ú. Malín.
– 1 pro prodej s podmínkou spoluúčasti kupujícího na opravě komunikace –
– 1 pro prodej –
– 5 proti prodeji –
6. Katastrální úřad – majetková komise doporučuje souhlasit s uzavřením souhlasného prohlášení
o shodě na průběhu hranic městských pozemků p. č. 444/1 (zahrada) a p. č. 4517/9 (ostatní
plocha, silnice), oba v k. ú. Kutná Hora a pozemku p. č. 441 (zahrada), jehož výlučným
vlastníkem je ČR – Katastrální úřad pro Středočeský kraj.
– 7 pro –
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Pozn. Pan Otruba zaslal svá stanoviska e-mailem.
4) Reakce rady města:
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