
Na obzoru je nový akcionář FC Vysočina
Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Jihlavy, konaného dne 23. 9. 2008

(Dokončení z minulého čísla)
    Z důvodu zajištění ochrany osob-
ních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, je zve-
řejňováno upravené znění usnesení
Zastupitelstva města Jihlavy s ome-
zeným rozsahem zpřístupňovaných
osobních údajů − označené xxx.
    

Usnesení č. 341/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 4355/9 o výměře 20 m2 xxx za cenu
1.000,−− Kč/m2 za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
    − sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlou-
vy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 342/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e prodej pozemku v
k. ú. Jihlava p. č. 4355/10 o výměře
20 m2 xxx za cenu 1.000,−− Kč/m2 za
podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
    − sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlou-
vy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
    
    

Usnesení č. 343/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 4355/11 o výměře 20 m2 xxxxxxxxx
za cenu 1.000,−− Kč/m2 za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
    − sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlou-
vy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 344/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 4355/12 o výměře 20 m2 xxxxxx
za cenu 1.000,−− Kč/m2 za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
    − sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlou-
vy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-

va ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 345/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 4355/14 o výměře 20 m2 xxx za
cenu 1.000,−− Kč/m2 za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
    − sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlou-
vy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 346/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 4355/15 o výměře 19 m2 xxx za
cenu 1.000,−− Kč/m2 za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
    − sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlou-
vy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 347/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 4355/16 o výměře 22 m2 xxxxxxx
za cenu 1.000,− Kč/m2 za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
    − sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlou-
vy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 348/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 4355/17 o výměře 20 m2 xxxxxx,
za cenu 1.000,−− Kč/m2 za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
    − sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlou-
vy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 349/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.

č. 4355/18 o výměře 20 m2 xxx za
cenu 1.000,−− Kč/m2 za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
    − sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlou-
vy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 350/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 4355/19 o výměře 20 m2 xxx za
cenu 1.500,−− Kč/m2 za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
    − sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlou-
vy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 351/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 6099 o výměře 64 m2 xxx za cenu
celkem 32.000,−− Kč za podmínek:
    − z výběrového řízení ze dne
09.07.2008
    − úhrady zbývající části kupní ceny
do 30 dnů ode dne podpisu kupní
smlouvy oběma stranami
    − sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlou-
vy v případě neuhrazení celé kupní
ceny ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
    
    

Usnesení č. 352/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku v k. ú. Pávov p. č.
68 o výměře 934 m2 xxx za cenu 400,−
Kč/m2 za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
    − sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlou-
vy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 353/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku v k. ú. Staré Hory
p. č. 51/23 o výměře 372 m2 do podí-
lového spoluvlastnictví
    xxx každému k jedné ideální polo-
vině, za cenu 800,−− Kč/m2 za pod-
mínek:

    − úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
    − sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlou-
vy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 354/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemků v k. ú. Hruškové
Dvory p. č. 393/36, p. č. 393/43 a p.
č. 393/44 společnosti JMP Net, s. r.
o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno,
za cenu 550 Kč/m2 dle přílohy č. j.
MO/3885/2008.
    

Usnesení č. 355/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    směnu pozemků v k. ú. Helenín p.
č. 252/1 o výměře 36 m2 a p. č. 252/2
o výměře 126 m2 z vlastnictví statu-
tárního města Jihlavy za pozemek p.
č. 247/8 o výměře 44 m2 z vlastnictví
xxx s finančním vypořádáním rozdílu
ve výměrách za cenu 500,−− Kč/m2
za podmínek:
    − finančního vyrovnání směny výše
uvedených pozemků ve výši 59.000,−−
Kč ve prospěch města do 30 dnů ode
dne podpisu směnné smlouvy všemi
účastníky
    − sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od směnné
smlouvy v případě neuhrazení finanč-
ního vyrovnání ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch účastníků směnné
smlouvy do 30 dnů po úhradě finanč-
ního vyrovnání.
    

Usnesení č. 356/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    ruší
    usnesení č. 407/07−ZM ze dne
23.10.2007.
    

Usnesení č. 357/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření smlouvy o uzavření bu-
doucí směnné smlouvy na směnu části
pozemku v k. ú. Hruškové Dvory p.
č. 18/1 ve vlastnictví statutárního měs-
ta Jihlavy, za části pozemků v k. ú.
Hruškové Dvory p. č. 31 a p. č. 29 ve
vlastnictví EKON, družstvo, se sídlem
Srázná 1391/17, Jihlava, dle přílohy
č. j. MO/3995/2008 za účelem vý-
stavby chodníků, po geometrickém za-
měření skutečně provedené stavby, o
shodných výměrách bez finančního
vyrovnání.
    

Usnesení č. 358/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    převod pozemků v k. ú. Jihlava p.
č. 5703/335, p. č. 5703/369 a p. č.
5703/370 vlastníkům bytových jed-
notek v budově č. p. 5432, postavené
na pozemku p. č. 5703/335, dle přílo-
hy č. j. MO/4364/2008.

(Pokračování na str. 30)
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