


Pronájem pozemku pro účely umístění stavby garáže manželům  v Plešovci činil 12 Kč/m˛/rok.

Tato záležitost byla vyhrazena Zastupitelstvu města Chropyně (ZM), a to v  červnu 2017 neschválilo záměr  prodeje
za  cenu  nabízenou   (240  Kč/m˛),  ale  schválilo  záměr  pronájmu.  Na  základě  tohoto
zveřejnění  a  následného  rozhodnutí  ZM  byla  s  uzavřena  nájemní  smlouva  za  12  Kč/m˛  do
31.12.2018. 

V  prosinci  2018  bylo  na  základě  žádosti    zrušeno  vyhrazení  pravomoci  rozhodování  ZM  ve  věci
prodeje nebo pronájmu uvedeného pozemku.  vyslovil  zájem o  znovuprojednání  prodeje  pozemku.  V
lednu 2019 byl nejdříve  zveřejněn  záměr  pronájmu  za  12  Kč/m˛,  který  by  trval  do  doby  vyřešení  prodeje.  Byly
doručeny 2 nabídky - od  na 13 Kč/m˛ a od p. na 50 Kč/m˛. Rada města se rozhodla nabídku

 neakceptovat a pronajmout pozemek zájemci s konkurenční nabídkou.  Pan  po obdržení
sdělení reagoval dopisem.
K této situaci právní kancelář Ritter&Šťastný napsala: V současné době nezbývá nic  jiného než vyčkat na to, zda se
objeví zájemci o prodej dle naposled uveřejněného záměru. Pokud ano, pak bude nutné postupovat dle standardní
metodiky.  Tedy  vybrat  nejvhodnější  nabídku  z hlediska  ceny,  případně  z důvodů  zvláštního  zřetele  hodných 
realizovat prodej i za nižší než nejvyšší nabídnutou cenu. Tento krok by  však musel být  náležitě odůvodněn. Dopis,
který poslal stávající nájemce, by v uvedeném procesu neměl hrát významnou roli.  

V době od 22.  ledna  do  7.  února  2019  byl  zveřejněn  záměr  prodeje  předmětného  pozemku  za  cenu  500  Kč/m˛,
neboť  v  roce 2018 město realizovalo všechny prodeje obdobných pozemků  za ceny  minimálně  500  Kč/m˛.   Byly
doručeny 2 nabídky –  od  a paní  na díl A  o výměře cca 82 m˛  za 550 Kč/
m˛  a díl B o výměře cca 75  m˛  za  500  Kč/  m˛.   Další  nabídka  byla  doručena  od  pana   na  díl  A  o
výměře cca 82 m˛ za 800 Kč/ m˛. 

Rada města Chropyně na svém zasedání dne 7. února 2019 vzala tyto  nabídky na vědomí a doporučila je předložit
na jednání ZM. Zároveň zrušila usnesení týkající se pronájmu předmětných pozemků. 

V současné době probíhá oddělení uvedených pozemků  geometrickým  plánem  a  přesná  výměra  bude  upřesněna
nejpozději na zasedání ZM.










