
Podklady pro jednání zastupitelstva města dne 8.2.2023 

 

1) Žádost o odprodej části pozemku p. č. 1291/1 v k. ú. Desná III 

Pan Kučera požádal o odkup části z pozemku p. č. 1291/1 v k. ú. Desná III. Jedná se o stejný 

pozemek o jehož část žádal už pan Lauer a pan Indráček.  Pan Kučera chce pozemek koupit za 

účelem rozšíření přístupu ke Staré cestě a rezervu k vybudování ČOV. Jedná se zhruba o cca 

400 m2. Záměr prodat zmiňovanou část pozemku byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 

10.10.2022 – 26.10.2022 na základě usnesení RM číslo 240/22 ze dne 21.9.2022. Cena dle 

ceníku je 50,- - 150,- Kč za m2. Navrhuji cenu na horní hranici tohoto rozmezí. Dle 

geometrického zaměření byla zjištěna velikost  odkupovaného pozemku na 363 m2. Bylo by to 

tedy 363 x 150,- Kč, celkem tedy 54.450,- Kč. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

prodej 363 m2 z pozemku p. č. 342 v k. ú. Desná III, usnesení RM č. 294/22 ze dne 28.11.2022. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej 363 m2 z pozemku p. č. 1291/1 v k. ú. Desná III 

panu Petru Kučerovi, bytem Podvinný mlýn 2132, 190 00  PRAHA 9 za cenu 54.450,- Kč 

stanovenou dle platného ceníku města Desná. 

 

2) Žádost o koupi části pozemku p. č. 1291/1 v k. ú. Desná I  

Pan Indráček žádá o odprodej části pozemku p. č. 1291/1 v k. ú. Desná III o výměře cca 400 

m2. Zbylou část pozemku pak město Desná smění s panem Lauerem za jeho pozemek v Desné 

II na Parlamentu. Na postupu jsme s panem Indráčkem i panem Lauerem předběžně domluveni 

a oba pánové s tím souhlasí. Na místě proběhlo místní šetření. Záměr prodat zmiňovanou část 

pozemku byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 16.8.2022 – 1.9.2022 na základě usnesení RM 

číslo 159/22 ze dne 29.6.2022. Cena dle ceníku je 50,- - 150,- Kč za m2. Navrhuji cenu na horní 

hranici tohoto rozmezí. Dle geometrického zaměření byla zjištěna velikost  odkupovaného 

pozemku na 251 m2. Bylo by to tedy 251 x 150,- Kč, celkem tedy 37.650,- Kč. Rada města 

doporučuje zastupitelstvu města prodej 251 m2 z pozemku p. č. 342 v k. ú. Desná III, usnesení 

RM č. 295/22 ze dne 28.11.2022. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej 251 m2 z pozemku p. č. 1291/1 v k. ú. Desná III 

panu Ivanu Indráčkovi, bytem Stará cesta 654, 468 61  DESNÁ za cenu 37.650,- Kč 

stanovenou dle platného ceníku města Desná. 

 

3) Žádost o odkup pozemku p. č. 360 k. ú. DIII  

Pan Gregor požádal o odkup pozemku p. č. 360 v k. ú. Desná III. Pozemek přiléhá k jeho 

pozemku p. č. 358. V žádosti uvádí, že na svém pozemku chce stavět RD, že má požádáno o 

SP. Po ověření na stavebním úřadě tomu tak ale není, Na jeho pozemku nepostaví, jelikož má 

malou výměru, minimálně potřebuje 600 m2. Teď má pouze 475 m2. Pozemek náš, tedy p. č. 

360, je zeleň a nepomohla by mu tak či tak. Za mě tedy určitě neprodávat. Na místě proběhlo 

místní šetření. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit zveřejnění záměru na 

prodej pozemku p. č. 360 v k. ú. Desná III. Usnesení RM č. 6/23 ze dne 11.1.2023. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Desná neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 360 

v k. ú. Desná III. 

 

 

 



4) Informace ke stavu prodeje domu č.p. 824 v k. ú. Desná III 

Na základě usnesení zastupitelstva města Desná č. 3.3 ze dne 8.12.2021 byly zveřejněny záměry 

na prodej pozemku pč. 391 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 657 m2), jehož součástí je 

stavba č.p. 31 vše v k.ú. Desná I a záměr na prodej pozemku pč. 430 (zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 623 m2), jehož součástí je stavba č.p. 824 vše v k.ú. Desná III, kdy k realizaci prodeje 

dochází prostřednictvím realitní kanceláře eDO reality v zastoupení Ing. Milana Špinky. Tomu 

předcházel podpis zprostředkovatelské smlouvy a udělení plné moci této realitní společnosti. 

Uvedené firmě se podařilo zprostředkovat, dnes již zrealizovaný, prodej pozemku pč. 391 

(zastavěná plocha a nádvoří o výměře 657 m2), jehož součástí je stavba č.p. 31 vše v k.ú. Desná 

I soukromému vlastníkovi. Prodej pozemku pč. 430 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 623 

m2), jehož součástí je stavba č.p. 824 vše v k.ú. Desná III se do dnešních dnů nepodařilo 

realizovat. Jediný zájemce nedal jasné informace a záruky, jak by v případě prodeje postupoval, 

takže z případného prodeje sešlo. Od konce roku 2021 se změnila situace na trhu 

s nemovitostmi, kdy jejich cena pozvolna klesá (zejména u starších objektů, které vyžadují 

masivní investice). Vzhledem k tomu by bylo vhodné zvážit případné snížení kupní ceny 

(reálná částka je nyní cca 2.990.000,- Kč.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje snížení prodejní ceny pozemku p. č. 430, jehož součástí je 

stavba č. p. 824 v k. ú. Desná III na cenu 2.990.000,- Kč. 

 

 

 

                                                Michaela Nosková DiS. 


