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počet stran originál/kopie: 6/1
Zpráva pro 5. zasedání zastupitelstva města konané dne 26. června 2019
Název:

Koupě chaty v chatové lokalitě "Borek" v Kunčí (předkupní právo)

Předkládá:

Rada města Slatiňany
MVDr. Ivan Jeník – starosta

Zpracoval:

Bc. Petra Víšková – referentka správy majetku

Vedoucí odboru:

Ing. Vladimír Rašín – vedoucí HSO

Tajemník MěÚ:

Ing. Josef Prokš

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města:
1.
schválilo neuplatnit předkupní právo ke stavbě Kunčí, č. e. 114 v obci Slatiňany,
způsob využití-rodinná rekreace, postavené na pozemku – stavební parcela č. 225
v katastrálním území Kunčí, ve znění zprávy č. 5/5
2.
neschválilo koupi stavby Kunčí, č. e. 114 v obci Slatiňany z vlastnictví České
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, ve znění zprávy č. 5/5
3.
udělilo souhlas s tím, aby stavbu Kunčí, č. ev. 114 v obci Slatiňany odkoupili na
základě kupní smlouvy uzavřené dne 25. 4. 2019, ve znění zprávy č. 5/5
Důvodová zpráva
Předmětný návrh usnesení je zastupitelstvu předložen na základě požadavku Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, který má právo hospodařit s majetkem státu, a to
konkrétně s rekreační chatou č. ev. 114 v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí.
Vzhledem k tomu, že má stát na předmětnou chatu již zájemce (koupěchtivého), předkládá
městu podnět k využití předkupního práva k uvedené nemovitosti dle občanského zákoníku,
z titulu odlišného vlastnictví pozemku a stavby na pozemku.
Kupní cena: 156 000,- Kč
Stejně jako v již realizovaných převodech navrhujeme i v tomto případě koupi předmětné
nemovitosti na pozemcích města neschválit (předkupní právo nevyužít). Navržená formulace
usnesení je takto požadována Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Na úložišti:
Příloha: Kupní smlouva (datové úložiště)
Slatiňany 29. 5. 2019

