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Usnesení č. 380/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1081 v Jihlavě, ul. Havířská or.č.
6 na pozemku p.č. 2505 − zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, dle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, v platném znění a dle Pravidel
pro prodej bytových jednotek ve
vlastnictví statutárního města Jihlavy
ze dne 18. 12. 2007, včetně přísluš-
ného spoluvlastnického podílu na
společných částech domu, příslušen-
ství a pozemku p.č. 2505, oprávně-
ným nájemcům ke dni uzavření kup-
ní smlouvy, za cenu dle článku III.
odstavec 2 uvedených pravidel a včet-
ně pozemku p.č. 2506 − zahrada v
k.ú. Jihlava, za podmínky ošetření
práva vstupu do podzemí a za pod-
mínky, že budoucí vlastníci instalují
na rozhraní II podzemního podlaží
uzamykatelnou mříž.
    

Usnesení č. 381/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 618 v Jihlavě, ul. Lazebnická or.č.
17 na pozemku p.č. 1488 − zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, dle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, v platném znění a dle Pravidel
pro prodej bytových jednotek ve
vlastnictví statutárního města Jihlavy
ze dne 18. 12. 2007, včetně přísluš-
ného spoluvlastnického podílu na
společných částech domu, příslušen-
ství a součástech (podzemní prosto-
ry) a pozemku p.č. 1488, oprávně-
ným nájemcům ke dni uzavření kup-
ní smlouvy, za cenu dle článku III.
odstavec 2 uvedených pravidel.
    

Usnesení č. 382/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1575 v Jihlavě, ul. Bezručova
or.č. 3 na pozemku p.č. 3269 − za-
stavěná plocha a nádvoří v k.ú. Ji-
hlava, dle zákona č. 72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů, v platném znění a
dle Pravidel pro prodej bytových jed-
notek ve vlastnictví statutárního měs-
ta Jihlavy ze dne 18. 12. 2007, včetně
příslušného spoluvlastnického podílu
na společných částech domu, příslu-
šenství a pozemku p.č. 3269, opráv-
něným nájemcům ke dni uzavření
kupní smlouvy, za cenu dle článku
III. odstavec 2 uvedených pravidel.
    

Usnesení č. 383/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 56 v Jihlavě, ul. Brněnská or.č.
5 na pozemku p.č. 91 − zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, dle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, v platném znění a dle Pravidel
pro prodej bytových jednotek ve
vlastnictví statutárního města Jihlavy
ze dne 18. 12. 2007, včetně přísluš-
ného spoluvlastnického podílu na
společných částech domu, příslušen-
ství a pozemku p.č. 91, oprávněným
nájemcům ke dni uzavření kupní
smlouvy, za cenu dle článku III. od-

stavec 2 uvedených pravidel a za pod-
mínky ošetření práva vstupu do pod-
zemí a strpění veřejného osvětlení
na domě.
    

Usnesení č. 384/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1413 v Jihlavě, ul. Úvoz or.č. 1,
na pozemku p.č. 2895 − zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, dle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, v platném znění a dle Pravidel
pro prodej bytových jednotek ve
vlastnictví statutárního města Jihlavy
ze dne 18. 12. 2007, včetně přísluš-
ného spoluvlastnického podílu na
společných částech domu, příslušen-
ství, zídky ve dvoře a pozemku p.č.
2895, oprávněným nájemcům ke dni
uzavření kupní smlouvy za cenu dle
článku III. odstavec 1.
    

Usnesení č. 385/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1677 v Jihlavě, ul. Husova or.č.
37 na pozemku p.č. 3421 − zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, dle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, v platném znění a dle Pravidel
pro prodej bytových jednotek ve
vlastnictví statutárního města Jihlavy
ze dne 18. 12. 2007, včetně přísluš-
ného spoluvlastnického podílu na
společných částech domu, příslušen-
ství a pozemku p.č. 3421 oprávně-
ným nájemcům ke dni uzavření kup-
ní smlouvy, za cenu dle článku III.
odstavec 2 uvedených pravidel a za
podmínky ošetření strpění veřejného
osvětlení na domě.
    

Usnesení č. 386/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v do-
mech, kde došlo v minulosti k prodeji
bytových jednotek dle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v plat-
ném znění, a to:
    − bytové jednotky č. 4206/3 v do-
mě v Jihlavě, ul. Na Kopci or.č. 25
    − bytové jednotky č. 390/7 v domě
v Jihlavě, Horním Kosově, ul. Jarní
or.č. 7
     − bytové jednotky č. 1880/109 v
domě v Jihlavě, ul. Seifertova or.č.
10
    − bytové jednotky č. 1880/203 v
domě v Jihlavě, ul. Seifertova or.č.
12
    − bytové jednotky č. 2697/19 v do-
mě v Jihlavě, ul. U Cihelny or.č. 7 v
souladu s Pravidly pro prodej byto-
vých jednotek ve vlastnictví statutár-
ního města Jihlavy ze dne 18. 12.
2007, včetně příslušných spoluvlast-
nických podílů na společných čás-
tech domu a příslušných pozemcích
a včetně zůstatku finančních pro-
středků spojených se správou a údrž-
bou domu, oprávněným nájemcům
ke dni uzavření kupní smlouvy, za
cenu dle článku III. odstavec 1.     

Usnesení č. 387/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodloužení termínu pro splnění
usnesení č. 330/06 − ZM týkající se

prodeje bytové jednotky č. 383/2 v
domě v Jihlavě Horním Kosově, ul.
Jarní or.č. 28, do 31. 12. 2008.
    

Usnesení č. 388/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodloužení lhůty pro zaplacení
zbývající části kupní ceny ve výši
112.891,− Kč za převod bytové jed-
notky č. 377/2 v domě Jarní 16 v
Jihlavě, Horním Kosově, kupujícím
xxx do 30. 9. 2008 a
    s c h v a l u j e
    odstoupení statutárního města Ji-
hlavy od smlouvy č. 459/MO/08 v
případě, že do 30. 9. 2008 kupující
neuhradí kupní cenu v plné výši.
    

Usnesení č. 389/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    v souladu s pravidly pro prodej
nebytových prostor ve vlastnictví sta-
tutárního města Jihlavy v domech, v
nichž došlo k prodeji jednotek dle
zákona č. 72/1994 Sb., v platném
znění převod nebytového prostoru,
nebytové jednotky č. 1164/5 v domě
č.p. 1164, Mrštíkova ul. or.č. 8, který
je nemovitou kulturní památkou, na
pozemku p.č. 2594 − zastavěná plo-
cha a nádvoří v k.ú. Jihlava, včetně
příslušného spoluvlastnického podílu
na společných částech domu, příslu-
šenství, uvedeném pozemku a kana-
lizačních a vodovodních přípojkách
ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích, a včetně
zůstatku finančních prostředků spo-
jených se správou a údržbou domu
č.p. 1164, xxxxxx za kupní cenu cel-
kem 231.700 Kč.
    

Usnesení č. 390/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    v souladu s pravidly pro prodej
nebytových prostor ve vlastnictví sta-
tutárního města Jihlavy v domech, v
nichž došlo k prodeji jednotek dle
zákona č. 72/1994 Sb. v platném zně-
ní převod nebytového prostoru, ne-
bytové jednotky č. 1164/4 v domě
č.p. 1164, Mrštíkova ul. or.č. 8, který
je nemovitou kulturní památkou, na
pozemku p.č. 2594 − zastavěná plo-
cha a nádvoří v k.ú. Jihlava, včetně
příslušného spoluvlastnického podílu
na společných částech domu, příslu-
šenství, uvedeném pozemku a kana-
lizačních a vodovodních přípojkách
ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích, a včetně
zůstatku finančních prostředků spo-
jených se správou a údržbou domu
č.p. 1164, xxx za kupní cenu celkem
497.300 Kč.
    

Usnesení č. 391/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    v souladu s pravidly pro prodej
nebytových prostor ve vlastnictví sta-
tutárního města Jihlavy v domech, v
nichž došlo k prodeji jednotek dle
zákona č. 72/1994 Sb., v platném
znění a v souladu se zákonem č.
72/1994 Sb., v platném znění, převod
jiného nebytového prostoru, nebyto-
vé jednotky č. 1926/8 v domě č.p.
1926, ul. Dvořákova or.č. 7 na po-

zemku p.č. 4048 − zastavěná plocha
a nádvoří v k.ú. Jihlava, včetně pří-
slušného spoluvlastnického podílu
na společných částech domu, příslu-
šenství, uvedeném pozemku a po-
zemku p.č. 4049 − zahrada v k.ú.
Jihlava a kanalizačních a vodovod-
ních přípojkách ve smyslu zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kana-
lizacích, v platném znění a včetně
zůstatku finančních prostředků spo-
jených se správou a údržbou domu
č.p. 1926, xxx za kupní cenu celkem
159.080 Kč.
    

Usnesení č. 392/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    v souladu s pravidly pro prodej
nebytových prostor − garáží ve vlast-
nictví statutárního města Jihlavy a v
souladu se zákonem č. 72/1994 Sb.,
v platném znění, převod jiného ne-
bytového prostoru, nebytové jed-
notky č. 1795/201 v domě č.p. 1795,
ul. Ke Skalce or.č. 11 na pozemku
p.č. 3651/1 − zastavěná plocha a nád-
voří v k.ú. Jihlava, včetně příslušného
spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domu, příslušenství,
uvedeném pozemku a pozemku p.č.
3651/2 − zahrada v k.ú. Jihlava a
kanalizačních a vodovodních přípoj-
kách ve smyslu zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích, v
platném znění a včetně zůstatku fi-
nančních prostředků spojených se
správou a údržbou domu č.p. 1795,
xxxx za kupní cenu celkem 81.000
Kč.
    

Usnesení č. 393/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    bezúplatný převod nemovitostí v
k.ú. Jihlava, objektu č.p. 1317 v Ji-
hlavě, Masarykovo nám. or.č. 57 na
pozemku p.č. 2766 − zastavěná plo-
cha a nádvoří a pozemku p.č. 2766
do vlastnictví kraje Vysočina a uza-
vření darovací smlouvy a smlouvy o
zřízení předkupního práva dle přílo-
hy č.j. MO/4406/2008.
    

Usnesení č. 394/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    bezúplatný převod nemovitostí v
k.ú. Jihlava, objektu č.p. 1468 v Ji-
hlavě, tř. Legionářů or.č. 36 na po-
zemku p.č. 3002 − zastavěná plocha
a nádvoří a pozemku p.č. 3002 do
vlastnictví kraje Vysočina a uzavření
darovací smlouvy a smlouvy o zřízení
předkupního práva dle přílohy č.j.
MO/4405/2008.
    

Usnesení č. 395/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    bezúplatné nabytí nemovitostí v
k.ú. Jihlava, objektu č.p. 65 na po-
zemku p.č. 100 − zastavěná plocha a
nádvoří, garáže bez č.p./č.ev. na po-
zemku p.č. 101 − zastavěná plocha a
nádvoří a pozemků p.č. 100, p.č. 101,
p.č. 102 − zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště, do vlastnictví statutární-
ho města Jihlavy a uzavření darovací
smlouvy s krajem Vysočina dle pří-
lohy č.j. MO/4407/2008.
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