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Usnesení č. 359/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    převod pozemku v k. ú. Jihlava
p. č. 5708/77 vlastníkům bytových
jednotek v budově č. p. 5299, na
uvedeném pozemku postavené, dle
přílohy č. j. MO/4359/2008.
    

Usnesení č. 360/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    převod pozemku v k. ú. Jihlava
p. č. 5708/78 vlastníkům bytových
jednotek v budově č. p. 5300, na
uvedeném pozemku postavené, dle
přílohy č. j. MO/4360/2008.
    

Usnesení č. 361/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e převod pozemku v
k. ú. Jihlava p. č. 5708/79 vlastníkům
bytových jednotek v budově č. p.
5301, na uvedeném pozemku posta-
vené, dle přílohy č. j. MO/
4361/2008.
    

Usnesení č. 362/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemků v k.ú. Jihlava p.č.
5519/12 a p.č. 5519/43 xxxxxx za
kupní cenu 550,− Kč/m2 za podmí-
nek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami
    − sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlast-
nického práva u Katastrálního úřadu
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Jihlava ve prospěch kupujícího do
30 dnů po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 363/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    převod pozemku v k.ú. Hruškové
Dvory p.č. 582 o výměře 527 m2
xxxxx za cenu 100,− Kč/m2 za pod-
mínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami
    − sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlast-
nického práva u Katastrálního úřadu
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Jihlava ve prospěch kupujícího do
30 dnů po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 364/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    r u š í
    usnesení č. 477/07 − ZM ze dne
18.12.2007
    a s c h v a l u j e
    převod části pozemku v k.ú. He-
lenín p.č. 71/1 − ostatní plocha, jiná
plocha, v geometrickém plánu č.
345−79/2008 pro k.ú. Helenín, dosud
nezapsaném v katastru nemovitostí,
označenou písmenem "a", družstvu
Bytové družstvo Helenín, družstvo,

IČ 27702812, se sídlem Jihlava, Frit-
zova 4258/2, PSČ 586 01, a uzavření
kupní smlouvy dle přílohy č.j. MO/
3442/2008.
    

Usnesení č. 365/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    bezúplatné nabytí pozemků v k.ú.
Heroltice u Jihlavy, Horní Kosov, Ho-
sov, Jihlava, Kosov u Jihlavy, Pávov,
Vysoká u Jihlavy a Zborná z vlast-
nictví České republiky − Pozemkový
fond České republiky, Husinecká
1024/11a, 130 00, Praha 3 za pod-
mínek stanovených zákonem č.
95/1999 Sb. dle přílohy čj. MO/
4430/2008.
    

Usnesení č. 366/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    nabytí pozemků v k. ú. Jihlava
vedených v katastru nemovitostí p.
č. 3514/98, p. č. 3514/99, p. č.
3514/112, p. č. 3514/117, p. č.
3514/120, p. č. 5643/20, p. č. 5647,
p. č. 5659/1, p. č. 5659/14, p. č.
5660, p. č. 5661/341 a pozemků ve-
dených ve zjednodušené evidenci p.
č. 3505, p. č. 3506, p. č. 3507 a p. č.
5652 z podílového spoluvlastnictví
xxx, každý k jedné ideální třetině,
do vlastnictví statutárního města Ji-
hlavy, za kupní cenu 150 Kč/m2,
dle přílohy č. j. MO/4365/2008, za
podmínky, že prodávající vezmou
zpět žalobu s návrhem na zastavení
řízení vedeného u Okresního soudu
v Jihlavě pod č. j. 12 C 558/2003 a
že kupující vezme zpět odvolání pro-
ti rozsudku Okresního soudu v Ji-
hlavě ze dne 25.04.2007 pod č. j. 9
C 65/2003−121 s návrhem na zasta-
vení odvolacího řízení.
    

Usnesení č. 367/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    bezúplatné nabytí pozemků v k.ú.
Jihlava p.č. 5307/4 a p.č. 5307/5 dle
dosud nezapsaného geometrického
plánu č. 4248−475/2007 z vlastnictví
České republiky − Podnik bytového
hospodářství Jihlava, s.p. v likvidaci,
Havlíčkova 111.
    

Usnesení č. 368/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s o u h l a s í
    s převodem pozemků v k. ú. Ji-
hlava p.č. 951/4 a p.č. 951/5 dle
dosud nezapsaného geometrického
plánu č. 4248−475/2007 vlastníkovi
stavby z vlastnictví České republiky
− Podnik bytového hospodářství Ji-
hlava, s.p. v likvidaci, Havlíčkova
111.
    

Usnesení č. 369/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    zrušení části usnesení č.
234/07−ZM ze dne 26. 06. 2007 spo-
čívající ve zrušení bezúplatného na-
bytí pozemku v k. ú. Helenín p. č.
291/30 o výměře 90 m2 z podílového
spoluvlastnictví xxx
    

Usnesení č. 370/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy

    s ch v a l u j e
    bezúplatné nabytí pozemku v k.
ú. Helenín p. č. 291/9 o výměře 41
m2 z vlastnictví společnosti STAPOS,
spol. s r. o. do vlastnictví statutární-
ho města Jihlavy dle přílohy č. j.
MO/4021/2008.
    

Usnesení č. 371/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    nabytí ideálního spoluvlastnické-
ho podílu pozemků v k. ú. Hruškové
Dvory p. č. 455/2, p. č. 455/23 a p.
č. 455/29, a to ideálních 5/12 z vlast-
nictví xxxx a ideálních 5/12 z vlast-
nictví xxx, do vlastnictví statutárního
města Jihlavy, za kupní cenu 500
Kč/m2, dle přílohy č. j. MO/
2463/2008.
    

Usnesení č. 372/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    darování pozemku p. č. 2946/1 v
k. ú. Jihlava do podílového spolu-
vlastnictví xxx
    

Usnesení č. 373/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    úpravu Pravidel pro prodej byto-
vých jednotek ve vlastnictví statu-
tárního města Jihlavy ze dne 18. 12.
2007 dle přílohy č.j. MO/4446/2008.
    

Usnesení č. 374/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1579 v Jihlavě, tř. Legionářů or.č.
8 na pozemku p.č. 3273 − 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 Jihla-
vy ze dne 18.12.2007, včetně pří-
slušného spoluvlastnického podílu
na společných částech domu, pří-
slušenství, zídky ve dvoře a pozem-
ku p.č. 3279, oprávněným nájemcům
ke dni uzavření kupní smlouvy, za
cenu dle článku III. odstavec 2 uve-
dených pravidel.
    

Usnesení č. 375/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 3656, 3657 v Jihlavě, ul. Březi-
nova or.č. 28, 29, na pozemcích p.č.
5468/143 a p.č. 5468/144, vše 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
města Jihlavy ze dne 18. 12. 2007,
včetně příslušného spoluvlastnické-
ho podílu na společných částech do-
mu, příslušenství a uvedených po-
zemcích, oprávněným nájemcům ke
dni uzavření kupní smlouvy za cenu
dle článku III. odstavec 1.
    

Usnesení č. 376/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 2512 v Jihlavě, ul. Mošnova or.č.

23, 25, na pozemku p.č. 1747/3 −
zastavěná plocha 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 Jihla-
vy ze dne 18. 12. 2007, včetně pří-
slušného spoluvlastnického podílu
na společných částech domu, pří-
slušenství a pozemku p.č. 1747/3,
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy za cenu dle
článku III. odstavec 1, včetně po-
zemku p.č. 1747/2 − ostatní plocha
v k.ú. Jihlava za cenu 500,− Kč/m2,
a za podmínky ošetření závazku zru-
šit septik a napojit kanalizaci domu
na kanalizační řad do 1 roku od
umožnění napojení.
    

Usnesení č. 377/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1154 v Jihlavě, Minoritské ná-
městí or.č. 9 na pozemku p.č. 2583
− 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 příslušného spoluvlastnické-
ho podílu na společných částech do-
mu, příslušenství a pozemku p.č.
2583, oprávněným nájemcům ke dni
uzavření kupní smlouvy, za cenu dle
článku III. odstavec 2 uvedených pra-
videl.
    

Usnesení č. 378/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě,
č.p. 1447 v Jihlavě, ul. Kollárova or.č.
18, na pozemku p.č. 5105/5 − zasta-
věná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava,
dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlast-
nictví bytů, v platném znění a dle
Pravidel pro prodej bytových jed-
notek ve vlastnictví statutárního
města Jihlavy ze dne 18. 12. 2007,
včetně příslušného spoluvlastnické-
ho podílu na společných částech do-
mu, příslušenství a pozemku p.č.
5105/5, oprávněným nájemcům ke
dni uzavření kupní smlouvy za cenu
dle článku III. odstavec 1.
    

Usnesení č. 379/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 2015 v Jihlavě, ul. Na Hliništi
or.č. 24, na pozemku p.č. 4196 −
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Jihlava, včetně jednotky vzniklé půd-
ní vestavbou, dle zákona č. 72/1994
Sb., o vlastnictví bytů, v platném
znění a dle Pravidel pro prodej by-
tových jednotek ve vlastnictví statu-
tárního města Jihlavy ze dne 18. 12.
2007, včetně příslušného spoluvlast-
nického podílu na společných čás-
tech domu, příslušenství, zídky ve
dvoře a pozemku p.č. 4196, opráv-
něným nájemcům ke dni uzavření
kupní smlouvy za cenu dle článku
III. odstavec 1, a včetně pozemku
p.č. 4197 − zahrada v k.ú. Jihlava za
cenu 500,− Kč/m2.
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STRANA    30 Aktuality NJR  -  LISTOPAD  2008


