Podklady pro zastupitelstvo 22.6.2011 – majetkové záležitosti
1. Žádost ČEZu na uzavření smlovy o smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 666/12 v k.ú.Štěchovice – Nad Horou. Stavba byla povolena na
základě st.povolení č. 764/08/KA-1502 z 23.12.2008. Stavba byla dokončena. Délka VB dle přiloženého geometrického plánu-skutečné zaměření -je asi
2bm. Cena je stanovena na 1000,-Kč .

2. Žádost pana Z. Novotného o dokup části p.p.č.307/42 v k.ú.Štěchovice o výměře cca 30m2 pro stavbu garáže.

3. Žádost ČEZu na uzavření smlovy o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 331/1 v k.ú.Masečín – Chrástka. Stavba byla povolena na základě
st.povolení č. 3223/10/Ka ze dne 27.9.2010. Stavba byla dokončena. Délka VB dle přiloženého geometrického plánu-skutečné zaměření –tabulka délek je
5.19 bm. Cena je na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene stanovena na 2.000,- Kč.

4. Žádost ČEZu na uzavření smlovy o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 327/42, 327/5, 327/51, 327/53, 327/60, 328/5, 331/1, 331/46 vše
v k.ú.Masečín – U Křížku II. Stavba byla povolena na základě st.povolení 659/08/Ka-1305/Š ze dne 12.11.2008. Stavba byla dokončena. Smlouva o
smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene byla uzavřena s obcí jen na p.p.č. 331/1 a 331/46, které v roce 2008 byly v majetku obce. Cena za 1bm byly
stanovena na 100,-Kč Ostatní pozemky byly v majetku a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavíral investor. Po dokončení stavby
sítí- voda, kanalizace, veřejné osvětlení, komunikace byly dotčené pozemky včetně staveb v roce 2010 převedeny do majetku obce. Cena 1bm byla u
těchto pozemků stanovena až dodatečně na 200,-Kč/bm. Celková délka VB na p.p.č. 331/1 a 331/46 je 134,5bm. Cena je tedy 13450,-Kč. Délka VB na
zbývajících pozemcích je 410,3bm. Cena je tedy 82.060,-Kč. Cena celkem za zřízení VB je 95.510,-Kč

5
Žádost o směnu pozemků Ing.M. Suchomela , Ing.P.Suchomela a městyse Štěchovice z důvodu narovnání majetkových poměrů k pozemkům
č.190/1, 696/1, 181/3, 181/5, 693/4, 665/2, 665/1, 171/2, st.165, které jsou v majetku městyse Štěchovice a pozemkům č.171/4, který je v majetku
Ing.M.a Suchomela a č. 190/5, který je v majetku Ing.P. Suchomela. Jde o majetkové narovnání stávajícího stavu. Vše v k.ú.Štěchovice.
Pozemky, jejichž části mají být předmětem směny:

Městys Štěchovice,
Ing.P. Suchomel
Ing.M.Suchomel

Tyto části pozemků městyse jsou zaploceny, resp. pod budovou a o jejich
směnu žadatelé mají zájem. Pozemky pod budovou mlýna nebyly majitelům
vráceny v restituci, protože byly vedeny jako vodní plocha – jedná se o bývalý
mlýnský náhon. Zůstaly v majetku státu s právem hospodařit MNV Štěchovice.
Poté co městys požádal o změnu užití pozemků z vodní plochy na ostatní
plocha, mohly být převedeny do majetku městyse Štěchovice.Žadatelé nabízejí
pozemek č. 190/5 a část st.165, na kterém stojí požární zbrojnice. Tato část
byla údajně v majetku žadatelů a byla zastavěna při přestavbě zbrojnice.
V současnosti je však celý pozemek v majetku městyse, takže směna není
možná.

