ZÁPIS
z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 6. 6. 2017
Zahájení
Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti Radnice.
Přítomno:

5 členů, MK je usnášeníschopná.

Jmenovitě:

Aleš Navrátil – předseda
Tomáš Vala – místopředseda (příchod 16:05)
Ing. Karel Souček
Ing. Petra Dokládalová (odchod 16:50)
Ing. Jiřina Frýbová
Mgr. Zdenek Krutek MBA

Nepřítomen: Bohumila Malásková (omluvena)
Mgr. Milan Halouzka (omluven)
Mgr. David Vávra (omluven)
Hosté:

Ing. Ladislav Suchomel – referent OSMKS pozemky
Bc. Lenka Žaloudková - tajemnice

Navržený program:
1. Schválení programu
2. Seznámí se stavem projednávaných bodů z jednání komise majetkové
3. Seznámí se stavem projednávaných bodů z jednání komise majetkové dne 9. 5. 2017
4. Úprava výše pachtovného u pozemků užívaných pro zemědělské účely
5. Prodej části pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova
6. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov (u hřiště ZŠ Smíškova)
7. Žádost o pronájem části pozemku v k.ú. Tišnov (u hřiště ZŠ nám. 28. Října)
8. Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 2466/209 v k.ú. Tišnov (terasa na ulici M.Pavlíkové)
9. Prodej bytu č. 9 na ulici Halasova 993 v Tišnově do osobního vlastnictví
10. Otevírání obálek – prostor v objektu č.p.24 na nám. Míru v Tišnově (ord. č. 231 a 232)
11. Pronájem prostor v objektu na ulici Radniční 14
12. Pronájem pozemků parc.č.st. 1518/7 vč. podzemního objektu - štola
13. Žádost o vyjádření k předkupnímu právu
14. Různé
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1. Schválení programu
Usnesení:
Komise majetková schvaluje pozměněný program jednání Komise majetkové města Tišnova
č.5/2017.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5

Usnesení bylo přijato.

2. Seznámí se stavem projednávaných bodů z jednání komise majetkové
3. Seznámí se stavem projednávaných bodů z jednání komise majetkové dne 9. 5. 2017
4. Úprava výše pachtovného u pozemků užívaných pro zemědělské účely
5. Prodej části pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova
6. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov (u hřiště ZŠ Smíškova)
7. Žádost o pronájem části pozemku v k.ú. Tišnov (u hřiště ZŠ nám. 28. Října)
8. Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 2466/209 v k.ú. Tišnov (terasa na ulici M.Pavlíkové)
9. Žádost o vyjádření k předkupnímu právu
10. Darovací smlouva neupotřebitelného nábytku mezi městem Tišnov a Hasičským záchranným
sborem JmK
11. Prodej bytu č. 9 na ulici Halasova 993 v Tišnově do osobního vlastnictví
12. Otevírání obálek – prostor v objektu č.p.24 na nám. Míru v Tišnově (ord. č. 231 a 232)
13. Pronájem prostor v objektu na ulici Radniční 14
14. Pronájem pozemků parc.č.st. 1518/7 vč. podzemního objektu - štola
15. Různé

2. Seznámí se stavem projednávaných bodů z jednání komise majetkové
a. Projekt rekonstrukce letního kina
Strategický výbor podpořil začlenění lukostřelců do projektu a RM dne 12. 4. schválila zadání projektu
ve variantě C - Vybudování relaxační a přírodní sportovní zóny s lukostřelbou.
b. Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1602/22 v k.ú. Tišnov (Trnec)
Bude projednáno v ZM dne 26. 6. 2017 podle doporučení KM.
c. Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 2466/209 v k.ú. Tišnov – terasa (M.Pavlíkové)
Žádost o odkoupení byla žadatelkou zrušena a nové požádala o pronájem.Bude projednáno na KM dne
6.6.2017
d. Korespondence mezi městem Tišnov a společností Ekostavby Brno, a.s., ve věci hotelu Květnice
Probíhají další jednání mezi městem a Ekostavbami Brno.
e. Směna pozemků v k.ú. Tišnov – Trnec
Bylo projednáno na RM dne 10.5.2017, byl vyhlášen záměr.
f. Objekt bývalé kotelny K09 na Hornické ulici
Bylo zažádáno o bezúplatný převod kotelny.
g. Majetkoprávní vypořádání pozemků v Tišnově (Bezejmenná)
Bude projednáno na ZM dne 26.6.2017.
h. Odkoupení id. 9/28 pozemku parc.č. 1872/106 v k.ú. Tišnov (ulice Dvořákova)
Bude projednáno na ZM dne 26.6.2017.
i. Pronájem prostor na poliklinice – kanceláře po Úřadu práce
Dne 26.4.2017 RM schválila vyhlášení záměru pronájmu. Otevírání obálek na KM dne 6.6.2017
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j. Výpis ze statistického zjišťování – valorizace nájemného nebytových prostor
RM dne 10.5.2017 schválila valorizace nájemného.
k. Žádost o zrušení věcného břemene na nemovitosti čp. 1710 na ulici Brněnské (veřejné WC)
Vypracovává se znalecký posudek na ocenění věcného břemene.
3. Seznámí se stavem projednávaných bodů z jednání komise majetkové dne 9. 5. 2017
a. Žádost o prodloužení platnosti kupní smlouvy - bývalá kotelna K11 – pozemek parc. č. st. 1578
RM dne 24.5.2017 vyhlásila záměr změny kupní smlouvy, prodloužení platnosti o 12měsíců.
b. Žádost o bezúplatný převod části pozemku parc.č. 475/25 v k.ú. Tišnov
Stažení žádosti. Tenisový klub souhlasí s pronájmem.
c. Pronájem částí areálu letního kina a objektu u současného vstupu do areálu
Vyhlášení záměru bude projednáno v RM.
d. Otevírání obálek – prostor v objektu č.p.24 na nám. Míru v Tišnově (ord. č. 205 a 206)
RM dne 5. 6. 2017 schválila nájemní smlouvu.
e. Návrh společnosti Ekostavby s.r.o. k uzavření dohody o skončení nájmu hotelu Květnice
Probíhají další jednání mezi městem a Ekostavbami Brno.
Nové body k projednání
4. Úprava výše pachtovného u pozemků užívaných pro zemědělské účely
Majetkové komisi je předložen návrh úpravy výše pachtovného u pozemků užívaných pro zemědělské
účely. U pozemků v k.ú. Tišnov je navrženo zvýšení pachtovného na částku 2.500 Kč/ha/rok, vyjma
některých pozemků, které má propachtovány ZD Březina. U těchto pozemků je navrženo pachtovné
ve výši 2.000 Kč/ha/rok z důvodu horších podmínek pro jejich obdělávání.
U pozemků v k.ú. Pejškov u Tišnova, které užívá ZD Březina, je navrženo zvýšení pachtovného
ze současných 1.000 Kč na ha/rok na 1.200 Kč/ha/rok. (erozně silně ohrožené půdy, zákaz pěstování
vybraných plodin, nižší úrodnost půdy)
Výše pachtovného u pozemku v k.ú. Drásov (pachtýř Agrodružstvo Brťov – Lipůvka) je navržena
ve výši 2.500 Kč/ha/rok.
Výše nájemného u současně platných smluv se pohybuje mezi 1.000 - 1.500 Kč/ha/rok.
Usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova uzavřít s jednotlivými uživateli zemědělských
pozemků nové smlouvy o pachtu pozemků s výší pachtovného dle návrhu předloženého
v důvodové zprávě s tím, že v horizontu cca 3 roků dojde k dalšímu jednání o navýšení částky za
pachtovné.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5

Usnesení bylo přijato.

5. Prodej části pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova
Vlastník pozemků v k.ú. Hájek u Tišnova parc.č. 232/2, parc.č. 233 a parc.č. 234 žádá o prodej
pozemku ve vlastnictví města parc.č. 235, popř. jeho části. Pozemek bezprostředně sousedí
s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele.
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Osadní výbor Hájek – Hajánky na svém zasedání den 7. 4. 2017 souhlasil s prodejem části pozemku
parc.č. 235 za předpokladu, že bude zajištěn dostatečně široký přístupu k sousednímu pozemku parc.č.
231, vše v k.ú. Hájek u Tišnova.
V mezidobí došlo k jednání žadatele s vlastníkem pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova parc.č. 231. Žadatel
jedná o odkoupení tohoto pozemku, čímž by se podmínka osadního výboru o zajištění přístupu stala
bezpředmětnou.
Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje realizovat prodej části pozemku v k.ú. Hájek
u Tišnova parc.č. 235 o výměře cca 110 m2, cenu stanovit na základě znaleckého posudku s tím, že
veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.
Usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova schválit vyhlášení záměru prodeje části
pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova parc.č. 235 o výměře cca 110 m2 Ing. V. Č..
Komise majetková doporučuje stanovit výši kupní ceny na základě znaleckého posudku s tím, že
veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.
Komise majetková dále doporučuje uskutečnit prodej části pozemku parc.č. 235 až po realizaci
prodeje pozemku parc.č. 231, oba v k.ú. Hájek u Tišnova.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5

Usnesení bylo přijato.

6. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov (u hřiště ZŠ Smíškova)
Vlastník nemovitostí v k.ú. Tišnov parc.č. st. 722/1, parc.č. st. 722/2 a parc.č. 1868/4 žádá o prodej
pozemku parc.č. 1847/27. Jedná se o pozemek u školního hřiště na Smíškové ulici, který město nabylo
v loňském kalendářním roce.
Usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova schválit vyhlášení záměru prodeje pozemku
v k.ú. Tišnov parc.č. 1847/27 o výměře 47 m2 M. M..
Komise majetková doporučuje stanovit kupní cenu ve výši odpovídající částce, za kterou byl
pozemek pořízen v roce 2016, přičemž náklady spojené s převodem hradí kupující.
Komise majetková dále doporučuje uskutečnit prodej pozemku parc.č. 1847/27 až po ukončení
rekonstrukce školního hřiště a vydání listiny, kterou bude povoleno užívání hřiště.

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5

Usnesení bylo přijato.

7. Žádost o pronájem části pozemku v k.ú. Tišnov (u hřiště ZŠ nám. 28. Října)
Majetkové komisi je předložena k projednání žádost o pronájem části pozemku v k.ú. Tišnov
parc.č. 786/2 pro účely zřízení přírodní zahrady, která funguje na principu soběstačnosti a trvalé
udržitelnosti. Jedná se o část pozemku u školního hřiště ZŠ nám. 28. října v Tišnově.
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Odbor správy majetku a komunálních služeb nedoporučuje žádosti vyhovět. Záměr byl konzultován
s ředitelkou základní školy na náměstí 28. října. Ředitelka školy vyslovila výhrady ke zřízení zahrady
v bezprostřední blízkosti školního hřiště. Místo samotné taktéž pro tento způsob využití není určeno.
Usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova neschválit pronájem části pozemku v k.ú.
Tišnov parc.č. 786/2 o výměře cca 750 m2 Z. V., pro účely zřízení přírodní zahrady.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5

Usnesení bylo přijato.

8. Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 2466/209 v k.ú. Tišnov (terasa na ulici M.Pavlíkové)
Vlastník bytové jednotky 1923/1 v domu č.p. 1923 na ulici M. Pavlíkové v Tišnově požádal v minulém
kalendářním roce o prodej části pozemku parc.č. 2466/209 v k.ú. Tišnov o výměře 31 m2 pro účely
zřízení terasy.
Komise majetková dne 8. 11. 2016 doporučila Radě města Tišnova schválit vyhlášení záměru prodeje
části shora uvedeného pozemku o výměře cca 18 m2, přičemž šířka pozemku nepřekročí šířku balkonu
umístěného nad bytovou jednotkou žadatelky a hloubka bude max. 3 m od obvodového zdiva.
Následovalo sdělení žadatelky, že žádost bude doplněna jednoduchou situací, ze které by bylo patrno
vlastní provedení terasy.
Nyní žadatelka stahuje žádost o prodej a žádá o pronájem části pozemku parc.č. 2466/209 o výměře
31 m2.
Usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova schválit vyhlášení záměru pronájmu části
pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2466/209 o výměře 31,5 m2 H.M.
Komise majetková dále doporučuje stanovit obdobné podmínky pronájmu, za kterých byly
pozemky pro tyto účely pronajímány v předchozím období.
Komise majetková dále doporučuje postupovat dle architekty města Tišnova Ing.arch. Z.V.
Komise majetková dále doporučuje do smlouvy ujednat podmínky, že pozemek bude v případě
oprav bytového domu bezodkladně přístupný třetí straně.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5

Usnesení bylo přijato.

Příchod Tomáš Vala 16:05 .

KM má v této chvíli 6 členů a je usnášeníschopná.
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9. Žádost o vyjádření k předkupnímu právu
Dne 17.5.2017 město Tišnov obdrželo žádost od vlastníka pozemku parc. č. 2214/11 a parc.č.st 1762
o vyjádření k předkupním právu. Budova bez čísla evidenčního ve vlastnictví města Tišnova stojí na
zmíněných pozemcích. Vlastník nemovitostí nabízí kupní cenu ve výši 213 200 Kč a vychází z nabídky
zájemce o tyto nemovitosti.
Usnesení:
Komise majetková žádá OSMKS o další jednání s žadatelkou paní P. ohledně koupě dotčených
pozemků.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

Usnesení bylo přijato.

Odchod Ing. Petra Dokládalová 16:50

KM má v této chvíli 5 členů a je usnášeníschopná.

10. Darovací smlouva neupotřebitelného nábytku mezi městem Tišnov a Hasičským záchranným
sborem JmK
Komisi je předkládán návrh Darovací smlouvy mezi smluvními stranami - městem Tišnov (jako dárce)
a ČR HZS JMK (jako obdarovaný).
Předmětem smlouvy je poskytnout obdarovanému dvě sestavy skříní a stůl v celkové
pořizovací hodnotě 54.337 Kč. Uvedený nábytek byl nakoupen v roce 2009 městem Tišnov a umístěn
do zasedací místnosti Požární stanice Tišnov, ul. Olbrachtova. Budova je v majetku ČR HZS JMK a její
části, včetně zasedací místnosti, využívá ke své činnosti také Jednotka sboru dobrovolných hasičů
města Tišnov (organizační složka města). V letošním roce byla pro dobrovolné hasiče vybudována v
areálu Požární stanice Tišnov nová klubovna. Jelikož darovaný majetek byl vyroben na míru, nebylo
možné ho použít do nových prostor. Proto je již tento nábytek pro město neupotřebitelný.
Žádáme komisi o doporučení schválení uzavření darovací smlouvy Radě a následně
Zastupitelstvu města Tišnova.
Usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova doporučit Zastupitelstvu města schválit
darovací smlouvu mezi městem Tišnov, jako dárce, a Českou republikou Hasičským záchranným
sborem JmK, jako obdarovaný, kde předmětem smlouvy jsou dvě sestavy skříní (inv.č.
DDHM10012111 a DDHM10012120) a stůl (inv.č. DDHM10012110) v celkové hodnotě 54 337 Kč.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5

Usnesení bylo přijato.

11. Prodej bytu č. 9 na ulici Halasova 993 v Tišnově do osobního vlastnictví
Jedná se o byt číslo 9 o souhrnné podlahové ploše 77,90 m², který se nachází ve třetím nadzemním
podlaží budovy číslo popisné 993, jež je postavená na pozemku parcelní číslo st. 1193, katastrální
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území Tišnov. Nájemcem bytu je paní Il. R., nájemní smlouva ze dne 22. prosince 2002, je na dobu
neurčitou (jednalo se o přechod nájmu bytu po matce).
Město Tišnov platí za výše zmíněný byt měsíčně do fondu oprav částku 1.324 Kč, čisté nájemné činí
částku 3.560 Kč. Zůstatková část fondu oprav činí k 31. 12. 2016 částku 13.458 Kč.
Ze znaleckého posudku je patrné, že byt je dobře obchodovatelný, cenu bytu snižuje skutečnost, že je
zde původní bytové jádro, elektroinstalace, podlahy, je nutná rekonstrukce. Cena zjištěná (podle
cenového předpisu z června 2016) je dle Ing. J. J. stanovena na částku 1.004.780 Kč, cena obvyklá pak
na částku 1.450.000 Kč. V současné chvíli se připravuje aktualizovaný znalecký posudek.
Kupující je ke kupní ceně povinen zaplatit daň z převodu nemovitostí, zbytkovou část fondu oprav ke
dni prodeje bytu, znalecký posudek ve výši 2.450 Kč a poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve
výši 1.000 Kč.
Zájemci bylo sděleno, že dle předběžných jednání o ceně, by se cena měla pohybovat nejméně okolo
1.450.000 Kč, s touto částkou paní R. souhlasí.
Dle názoru Odboru správy majetku a komunálních služeb je navrhovaný prodej výše uvedeného bytu
výhodný, neboť v brzké budoucnosti bude vyžadovat nemalé investice ze strany města, v tomto
bytovém domě již vlastní město pouze tři bytové jednotky ze 40 celkových.
Na jednání Komise majetkové byl přinesen aktuální znalecký posudek vyhotoven k 30. 5. 2017.
Posudek stanovuje cenu zjištěnou na částku 1 193 620 Kč a cenu obvyklou na částku 1 800 000Kč.
Usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města doporučit Zastupitelstvu města schválit prodej bytu č. 9
budovy č.p. 993, 994 na ulici Halasova v Tišnově, včetně spoluvlastnického podílu 13/400 na
společných částech domu č.p. 993, 994 a na pozemcích p.č.st. 1193 v k.ú. Tišnov paní I.R., za cenu
obvyklou dle znaleckého posudku z 30. 5. 2017.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5

Usnesení bylo přijato.

12. Otevírání obálek – prostor v objektu č.p.24 na nám. Míru v Tišnově (ord. č. 231 a 232)
Na základě vyhlášeného záměru „pronájmu části prostor v objektu č. p. 24 v Tišnově – ord. č. 231 a
232“ od 27. 4. 2017 do 19. 5. 2017 bylo doručeno 5 obálek:
 č. j. 11522
9.5.2017 7:45
 č. j. 12507
15.5.2017 8:50
 č. j. 12616
19.5.2017 9:35
 č. j. 12661
19.5.2017 13:32
 č. j. 12662
19.5.2017 13:40
Otevření obálek ve věci záměru „pronájmu části prostor v objektu č. p. 24 v Tišnově – ord. č. 231 a
232“ provedla komise majetková v 17:10 hod ve složení:
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Aleš Navrátil
Tomáš Vala
Ing. Karel Souček
Ing. Jiřina Frýbová
Mgr. Zdenek Krutek MBA

KM provedla kontrolu. Obálky jsou řádně označeny a zapečetěny. Komise kontroluje všechny
náležitosti a konstatuje, že nabídky obsahují všechny podmínky dané záměrem.
poř.
číslo

č.j. 2017

uchazeč

účel pronájmu

nabídková cena

Závazek ke
spol.prost.

Ordinace

1.

11522

MUDr. L. H.

Dětská a dorostová
psychiatrie

x Kč

ANO

231

ANO

2.

12507

Mgr. P. P.

Zdravotní a regenerační
masáže

x Kč

ANO

232

ANO

3.

12616

F. P.

Masérské služby

x Kč

ANO

232

ANO

4.

12661

MUDr. H. S.

Praktické zubní lékařství

x Kč

ANO

231, 232

ANO

5.

12662

H. S.

Masérské, rekondiční a
regenerační služby

x Kč

ANO

232

ANO

podpis

Vyhodnocení:
1. Kritérium cena ( 50%) : nabídnutá cena uchazeče/nejvyšší nabídnutá cena x 100 x 50 %
2. Kritérium zájem o jednu či dvě ordinace ( 50% ):
- obě ordinace ( m.č.231 a 232 ) – 100bodů x 50%
- jedna ordinace – 50bod x 50%
poř. číslo

č.j. 2017

uchazeč

body

konečné pořadí

1.

11522

MUDr. L. H.

33,33+25 = 58,33

4.

2.

12507

Mgr. P. P.

33,29+25 = 58,29

5.

3.

12616

F. P.

50 + 25 = 75

2.

4.

12661

MUDr. H. S.

41,19 + 50 = 91,19

1.

5.

12662

H. S.

35,79 + 25 = 60,79

3.

Usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova schválit pronájem v objektu č.p. 24 na nám.
Míru v Tišnově, který je součástí pozemku parc. č.st. 78/1 v k. ú. Tišnov, a to ordinaci č. 231 o
výměře 28,60m2 a ordinaci č. 232 o výměře 23,37 m2 + alikvótní část společných prostor MUDr. H. S.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5

Usnesení bylo přijato.
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13. Pronájem prostor v objektu na ulici Radniční 14
Dne 8. května a 25. května 2017 obdrželo OSMKS dvě žádosti o pronájem prostor v objektu na ulici
Radniční, kanceláře po odboru životního prostředí. Oba zájemci si prostory prohlédli a byli seznámeni
s aktuální situací kolem budovy, tj. rekonstrukcí a jejího dalšího využití. První zájemkyně, paní P., by
chtěla pronajmout kancelář o rozměrech 19,3 m2pro výuku angličtiny pro převážně firemní klientelu a
administrativní činnosti s tím spojené. Druhý zájemce, sdružení Spedira, by chtěl pronajmout dvě
místnosti o celkových rozměrech 40,2 m2. Předmětem podnikání zájemce je spedice a autodoprava.
Oba zájemci nabízejí nájemné ve výši 800 Kč/m2/rok, tzn. 1 287Kč měsíčně, resp. 2 680Kč měsíčně.
Náklady za energie by byly rozpočítány poměrově dle pronajaté plochy.
Projednána byla i možnost pronájmu s výpovědní lhůtou 1 měsíc, v případě využití prostor pro město.
Návrh usnesení:
Komise majetková doporučuje radě města Tišnova vyhlásit neadresné záměry pronájmu prostor v
objektu č. p. 14 na ulici Radniční v Tišnově.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5

Usnesení bylo přijato.

14. Pronájem pozemků parc.č.st. 1518/7 vč. podzemního objektu - štola
Dne 16. 5. 2017 přišla žádost od zájmové skupiny Wallachian LARP na pronájem štoly na Trnci. Jedná
se o zájmovou skupinu vytvářející a organizující unikátní akce formou LARP akcí (Larp je označení pro
specifický druh her, založených na hraní role. V těchto hrách má každý hráč přidělenou roli nějaké
postavy. Každá postava má vytvořený charakter, podle kterého za ni hráč jedná, a své herní cíle,
kterých se v rámci této role snaží dosáhnout).
Po prohlídce prostor a dalších jednáních navrhuje zástupce skupiny pan Hrušecký nájem ve výši
5 000Kč za rok. Pronájem by se týkal nejen štoly, ale i přilehlých pozemků, které by měl nájemce
povinnost udržovat. V nynější době probíhají jednání ohledně připojení k elektrické síti.
Návrh usnesení:
Komise majetková bere na vědomí vyhlášení záměru na pronájem pozemku parc.č.st. 1512/7 vč.
podzemního objektu, a pozemků parc.č.st. 1991, parc.č.st. 1992 a parc.č.st. 1993.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5

Usnesení bylo přijato.

15. Různé
Příští jednání Komise majetkové bude v letních měsících naplánováno dle potřeb s ohledem na
čerpání řádných dovolených.

Závěr
Jednání majetkové komise zakončil předseda majetkové komise Aleš Navrátil 17:55 hod.
Předsedající: Aleš Navrátil, předseda
Zapsala: Bc. Lenka Žaloudková
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