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Pro jednání zastupitelstva města dne: 11. prosince 2019 

Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové 

Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města 

 

 

Majetkoprávní úkony  
 

Důvodová zpráva: 

 
1.) Vlastníci několika bytových jednotek v bytových domech požádali o majetkoprávní 

vypořádání vlastnictví k pozemkům pod těmito bytovými domy, a to: 

• o odprodej spoluvlastnického podílu na pozemku stavební parcele xxxxxx o celkové výměře 1 097 

m2 pod bytovým domem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

• o odprodej spoluvlastnického podílu na pozemku stavební parcele xxx o celkové výměře 911 m2          

pod bytovým domem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

• o odprodej spoluvlastnického podílu na pozemku stavební parcele xxxxxxxxxo celkové výměře 

455 m2  pod bytovým domem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Majetkoprávní výbor doporučil prodej podílů na pozemcích za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2. 

Tato částka za 1 m2 je dlouhodobě uplatňována v případě prodejů podílů pozemků pod bytovými 

domy vlastníkům bytových jednotek v domech. 

Záměry prodeje byly zveřejněny na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 13. listopadu 

2019 do 2. prosince 2019 pod č. 538/19, 537/19 a 545/19.   (příloha č. 1a, 1b a 1c)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

a) prodej spoluvlastnického podílu ve výši xxxxxxxxxx na pozemku stavební parcele č. 

xxx v katastrálním území Čtyřicet Lánů 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu 11 014 Kč  

b) prodej spoluvlastnického podílu ve výši xxxxxxx na pozemku stavební parcele xxxxxx 

v katastrálním území Čtyřicet Lánů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy za 

kupní cenu 8 126 Kč 

c) prodej spoluvlastnického podílu ve výši xxxxxxx na pozemku stavební parcele č. xxxx 

v katastrálním území Svitavy-předměstí, a to podílu ve výši xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a podílu ve výši xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za celkovou kupní cenu 5 830 

Kč 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 

Důvodová zpráva: 

 
2.) V rámci identifikace pozemků ve vlastnictví města Svitavy bylo zjištěno, že pozemek 

pozemkovou parcelu č. xxxxxxxx výměře xxxx v katastrálním území Moravský Lačnov užívají 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy jako součást zpevněné plochy u své 

garáže.  S manželi xxxxxxxxx bylo projednáno majetkoprávní vypořádání užívaného pozemku. 

V zájmu dořešení užívacího vztahu k pozemku doporučil majetkoprávní výbor prodej 

pozemku za cenu 500 Kč za 1 m2. Obvyklá cena pozemků byla znalcem stanovena na 544 Kč za 1 m2. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 13. listopadu 2019 

 



do 2. prosince 2019 pod č. 541/19.  (příloha č. 2)  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku pozemkové parcely xxxxxxxxxxx o výměře xxxx v katastrálním území 

Moravský Lačnov xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu 

500 Kč  

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 

 

Důvodová zpráva: 

  
3.) Manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy užívají jakou 

součást své oplocené zahrady i pozemek pozemkovou parcelu xxxxxxxxxxxxx výměře 3 m2 

v katastrálním území Moravský Lačnov. Jedná se o malý cíp na konci zahrady.   

V zájmu dořešení vlastnických vztahů majetkoprávní výbor prodej pozemku za cenu 250 Kč 

za 1 m2 doporučil. Obvyklá cena pozemků byla znalcem stanovena na 544 Kč za 1 m2. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 13. listopadu 2019 

do 2. prosince 2019 pod č. 540/19.  (příloha č. 3)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku pozemkové parcely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxe 3 m2 v katastrálním území 

Moravský Lačnov xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy za kupní 

cenu 750 Kč  

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 

 

Důvodová zpráva: 

 
4.) S manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Svitavy bylo jednáno o 

majetkoprávním vypořádání částí pozemku pozemkové parcely č. xxxxx o celkové výměře 30 m2 

v katastrálním území Moravský Lačnov, které jsou součástí oplocené zahrady v jejich vlastnictví. 

Majetkoprávní výbor v obdobných případech majetkoprávního vypořádání částí pozemků 

v bezprostřední blízkosti místních komunikací doporučil kupní cenu 250 Kč za 1 m2. Ke kupní ceně 

bude připočtena DPH. Obvyklá cena pozemků byla znalcem stanovena na 544 Kč za 1 m2. Z důvodu 

narovnání užívacích a vlastnických vztahů byla navržena kupní cena ve výši 250 Kč/m2. 

             Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 18. listopadu 2019 

do 4. prosince 2019 pod č. 556/19.  (příloha č. 4)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku pozemkové parcely č. xxxxx, části o výměře 27 m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxxxx, části o výměře 1 m2 

označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxxxx a části o 

výměře 2 m2 označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. 

xxxxxx, vše v katastrálním území Moravský Lačnov 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu 7 500 Kč + DPH 

v zákonné výši 



Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

Důvodová zpráva: 

 
5.) Manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy požádali 

v zájmu majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků o prodej pozemku pozemkové 

parcely č. xxxxx o výměře 87 m2, pozemku pozemkové parcely č. xxxxx, části o výměře 475 m2, 

pozemku pozemkové parcely č. xxxxx, části o výměře 26 m2, a pozemku pozemkové parcely č. 

xxxxxx, části o výměře 17 m2, vše v katastrálním území Svitavy-předměstí, které užívají jako zahradu 

u rodinného domu. Pozemky dosud užívají na základě nájemní smlouvy. 

Majetkoprávní výbor žádost projednal a vzhledem k tomu, že pozemky by bylo možné 

v budoucnu využít i pro bytovou zástavbu, navrhl kupní cenu pozemků ve výši 600 Kč za 1 m2 s tím, 

že pozemky budou prodány jako jeden celek. 

Manželé xxxxxxxxxxxxx odmítli za uvedenou cenu pozemky odkoupit a požádali o prodej 

pouze pozemku bezprostředně sousedícího s jejich nemovitostí, tj. o odprodej pozemku pozemkové 

parcely č. xxxxx. Zároveň požádali, aby na zbývající pozemky, které jsou součástí oplocené zahrady, 

byla uzavřena nová nájemní smlouva, a na pozemky, které jsou součástí veřejných prostranství města 

a u kterých manželé xxxxxxxxxxxxx zajišťují pouze jejich pravidelnou údržbu, byla uzavřena 

smlouva o výpůjčce. 

Majetkoprávní výbor jejich žádost opětovně projednal a prodej pozemku pozemkové parcely 

č. xxxxx za cenu 600 Kč za 1 m2 doporučil. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 13. listopadu 2019 

do 2. prosince 2019 pod č. 539/19.  (příloha č. 5)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku pozemkové parcely č. xxxxx o výměře 87 m2 v katastrálním území 

Svitavy-předměstí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy za 

kupní cenu 52 200 Kč 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

Důvodová zpráva: 

 
6.) Po předchozích jednáních se město Svitavy dohodlo 

s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy na prodeji pozemku pozemkové 

parcely č. xxxxxxx o výměře 145 m2, který se nachází částečně v areálu nemovitostí ve vlastnictví 

pana xxxxxxx a z části mimo areál ve strmém svahu toku řeky Svitavy. 

Majetkoprávní výbor doporučil prodej pozemku, jeho části o výměře 45 m2 v areálu za cenu 

350 Kč za 1 m2 a části o výměře 100 m2 ve svahu koryta řeky za cenu 100 Kč za 1 m2. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 13. listopadu 2019 

do 2. prosince 2019 pod č. 548/19.  (příloha č. 6)  

                                                             

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje prodej pozemku pozemkové parcely č. xxxxxxx o výměře 145 m2 

v katastrálním území Moravský Lačnov 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu 25 750 Kč    

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

 



 

 

Důvodová zpráva: 
 

7.) V návaznosti na předchozí schválené prodeje částí pozemků z důvodu narovnání 

vlastnických vztahů v rámci dlouhodobého užívání částí pozemků ve vlastnictví města Svitavy 

předkládáme ke schválení další návrh na prodej části pozemku za cenu 250 Kč za 1 m2 podle podané 

žádosti, nyní v lokalitě ulice xxxxxxx. Město Svitavy uhradí zpracování geometrického plánu, kterým 

se odděluje užívaná část zahrady od komunikace (chodníku) ve vlastnictví města Svitavy. 

Majetkoprávní výbor v těchto případech doporučil kupní cenu 250 Kč za 1 m2 z důvodu 

narovnání vlastnických vztahů v rámci majetkoprávního vypořádání částí užívaných pozemků.     

Obvyklá cena pozemku byla znalcem stanovena na 605 Kč za 1 m2. Snížení kupní ceny oproti ceně 

obvyklé bylo navrženo s ohledem na výsledky jednání s uživateli dotčených pozemků a v zájmu 

narovnání stávajícího stavu dlouhodobého užívání pozemků  po majetkoprávní stránce.   

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 13. listopadu 2019 

do 2. prosince 2019 pod č. xxxxxx.  

 (příloha č. 7)  

                                                             

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku pozemkové parcely č. xxxxx, části o výměře 73 m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxxxx, v katastrálním území 

Svitavy-předměstí manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Svitavy za kupní cenu 18 250 Kč    

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

Důvodová zpráva: 

 
8.) V návaznosti na předchozí schválené prodeje částí pozemků v lokalitě „RVHP“ - 

Poličská z důvodu narovnání vlastnických vztahů v rámci dlouhodobého užívání částí pozemků ve 

vlastnictví města Svitavy předkládáme ke schválení další návrh na prodej částí pozemků dle podaných 

žádostí na vypořádání pozemků užívaných jako zahrada u rodinných domů za cenu 250 Kč za 1 m2 

s tím, že město Svitavy uhradí zpracování geometrického plánu. 

Majetkoprávní výbor v těchto případech doporučil kupní cenu 250 Kč za 1 m2 z důvodu 

narovnání vlastnických vztahů v rámci majetkoprávního vypořádání částí užívaných pozemků.  

Obvyklá cena pozemku byla znalcem stanovena na 605 Kč za 1 m2. Snížení kupní ceny oproti ceně 

obvyklé bylo navrženo s ohledem na výsledky jednání s uživateli dotčených pozemků a v zájmu 

narovnání stávajícího stavu dlouhodobého užívání pozemků po majetkoprávní stránce.   

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 13. listopadu 2019 

do 2. prosince 2019 pod č. xxxxxx.  

 (příloha č. 8)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

a) prodej pozemku pozemkové parcely č. xxxxxx, části o výměře 48 m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxxxxxx, v katastrálním 

území Svitavy-předměstí manželům 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu 12 000 

Kč    

b) prodej pozemku pozemkové parcely č. xxxxxx, části o výměře 46 m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxxxxxx, v katastrálním 



území Svitavy-předměstí manželům 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,Svitavy za kupní 

cenu 11 500 Kč    

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

Důvodová zpráva: 

 
9.) V návaznosti na předchozí schválené prodeje a koupě částí pozemků v lokalitě „RVHP“ - 

Poličská z důvodu narovnání vlastnických vztahů v rámci dlouhodobého užívání částí pozemků 

předkládáme ke schválení návrh na koupě částí pozemků, na kterých se nachází místní komunikace – 

chodník ve vlastnictví města Svitavy, za cenu 250 Kč za 1 m2. Město Svitavy uhradí zpracování 

geometrického plánu, kterým se oddělují užívané části komunikace (chodníku) na ulici xxxxxxxxxxx 

od zahrad u rodinných domů ve vlastnictví fyzických osob. 

Majetkoprávní výbor doporučil odkoupení pozemků za kupní cenu 250 Kč za 1 m2 z důvodu 

narovnání vlastnických vztahů v rámci majetkoprávního vypořádání částí užívaných pozemků. 

  (příloha č. 9)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

a) nabytí pozemku pozemkové parcely č. xxxxxxx části o výměře 4 m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxxxxxx v katastrálním 

území Svitavy-předměstí od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy za 

kupní cenu 1 000 Kč    

b) nabytí pozemku pozemkové parcely č. xxxxxx, části o výměře 3 m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxxxxxx v katastrálním 

území Svitavy-předměstí od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy za 

kupní cenu 750 Kč    

c) nabytí pozemku pozemkové parcely č. xxxxxx, části o výměře 5 m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxxxxxx v katastrálním 

území Svitavy-předměstí od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy a 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu 1 250 Kč    

d) nabytí pozemku stavební parcely č. xxxx, části o výměře 1 m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č.xxxxx v katastrálním území 

Svitavy-předměstí od manželů 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu 

250 Kč    

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
10.) Město Svitavy má zájem získat do svého vlastnictví pozemek pozemkovou parcelu č. 

xxxxxx o výměře 72 m2, zahrada, v katastrálním území Svitavy-předměstí, který se nachází v lokalitě 

uvažované výstavby veřejně prospěšné stavby záchranné zdravotnické stanice Pardubického kraje. 

Předkládáme ke schválení návrh na nabytí pozemku do vlastnictví města Svitavy za cenu 170 

Kč/m2 (za tuto cenu město Svitavy v daném území pozemky v minulosti odkoupilo). 

 (příloha č. 10)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 



nabytí pozemku pozemkové parcely č. xxxxxx o výměře 72 m2 v katastrálním území 

Svitavy-předměstí od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu 

12 240 Kč 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 

Důvodová zpráva: 

 
11.) Společnost AQUASYS spol. s r. o., Žďár nad Sázavou užívala na základě nájemní 

smlouvy pozemky za areálem TOS na ulici Říční za účelem dočasného uložení ornice a podorničí v 

rámci stavby „Svitava, Svitavy – zvýšení kapacity koryta III. etapa“.  

Nájemní smlouva ve znění dodatků byla uzavřena na dobu určitou do 30. dubna 2019, 

k tomuto datu měla společnost pozemky v řádném stavu vrátit zpět. Společnost pozemky v termínu 

nepředala, přičemž před i po tomto termínu byla opakovaně upozorňována zástupci města a správcem 

městských pozemků společností SPORTES Svitavy na nedostatky, kvůli kterým nelze pozemky 

převzít – zejména na velké množství kamení na pozemcích, které by vedlo ke zničení mechanizace 

(travních sekaček).  

I vzhledem k nevyhovujícím klimatickým podmínkám, kdy z důvodu přetrvávajícího deště 

byly pozemky podmáčené a nebylo možné z nich kamení odstranit a navézt další ornici, došlo 

k předání pozemků zpět městu Svitavy dne 11. června 2019. 

Společnosti AQUASYS byla za nedodržení termínu zpětného předání užívaných pozemků v 

dohodnutém stavu fakturována v souladu se zněním nájemní smlouvy smluvní pokuta ve výši 52 000 

Kč. Následně společnost AQUASYS požádala o prominutí, nebo alespoň částečné prominutí smluvní 

pokuty. 

Majetkoprávní výbor žádost společnosti AQUASYS projednal a doporučil schválit prominutí 

části dluhu na smluvní pokutě, a to ve výši 50 %. 

 (příloha č. 11)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prominutí dluhu ve výši 26 000 Kč, tj. 50 % smluvní pokuty za nedodržení termínu 

zpětného předání užívaných pozemků v dohodnutém stavu podle nájemní smlouvy 

uzavřené dne 16. listopadu 2016 ve znění dodatku č. 1 a 2 společnosti AQUASYS spol. 

s r. o., IČO: 253 44 447, se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 

 


