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Zastupitelé schválili projekty k zateplení škol 
(Pokračování ze str. 30)

Usnesení č. 463/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 136/7, dle
nezapsaného geometrického plánu
č. 423−41/2008 v k. ú. Staré Hory o
výměře 31 m2 xxxx za cenu
    350 Kč/m2, dle přílohy č. MO/
4629/2008
    

Usnesení č. 464/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemků p. č. 506/5 a p.č.
506/6 v k. ú. Hruškové Dvory o cel-
kové výměře 128 m2, dle dosud ne-
zapsaného geometrického plánu č.
504−25/2007 pro k. ú. Hruškové
Dvory, za cenu 100 Kč/m2 xxxxxxx
dle přílohy č. MO/4883/2008.
    

Usnesení č. 465/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemků v k. ú. Hruškové
Dvory p. č. 507/34, p. č. 507/35, p.
č. 507/36 a p. č. 507/37 zastavěných
rozestavěnými bytovými domy spo-
lečnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING,
a. s., se sídlem Štrossova 277, Bílé
Předměstí, Pardubice, dle přílohy č.
j. MO/4634/2008.
    

Usnesení č. 466/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemků v k. ú. Sasov p.
č. 120/2 o výměře 16 m2, p. č. 120/3
o výměře 312 m2 a p. č. 119/2 o
výměře 9 m2 xxxxxx za cenu 100,−−
Kč/m2 za podmínek:
    − 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 kupujících do
30 dnů po úhradě kupní ceny
    − v kupní smlouvě kupující vezme
na vědomí, že prodávané pozemky
jsou dle územního plánu určeny k
individuální rekreaci jako specifická
zahrádkářská kolonie a pro jejich vy-
užití jsou závazné tyto podmínky:
    1. pozemky budou využívány pro
pěstitelství, zahrádkaření a relaxaci
    2. objekty musí architektonickým
ztvárněním a členěním stavebních
forem, zejména pak celkovým obje-
mem zástavby respektovat měřítko
a kontext okolní zástavby a charak-
ter území
    3. řešení parteru − účelová zeleň
berou 65 % plochy území
    4. v této lokalitě nejsou přípustné
stavby trvalého bydlení
    

Usnesení č. 467/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej dílu "a", utvořeného z části
pozemku dle dosud v katastru ne-
movitostí nezapsaného geometric-
kého plánu č. 429 − 13117/2008 v
k. ú. Staré Hory ze dne 02.09.2008
p. č. 59/15 ve vlastnictví statutárního

města Jihlava za cenu 1.500 Kč/m2,
společnosti ADJ.CZ, spol. s r. o., se
sídlem Romana Havelky 315/19a, Ji-
hlava, dle přílohy č. j. MO/
4784/2008.
    

Usnesení č. 468/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření smlouvy o budoucí kup-
ní smlouvě na prodej částí pozemků
v k. ú. Jihlava p. č. 5911/1 a 5915/1
dle přílohy č. j. MO/3905/2008
xxxxxx za kupní cenu 3000 Kč/m2
+ 1000 Kč za úkony spojené s vyři-
zováním.
    

Usnesení č. 469/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    směnnou smlouvu na směnu po-
zemků v k. ú. Jihlava, uzavřenou
mezi statutárním městem Jihlava a
společností Jihlavské kotelny, s.r.o.,
se sídlem Havlíčkova 2331/111, Ji-
hlava, s finančním vyrovnáním ve
prospěch statutárního města Jihlavy
ve výši 5.590,−− Kč dle přílohy č.
MO/4910/ 2008.
    

Usnesení č. 470/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    směnu pozemku vedeného v ka-
tastru nemovitostí v k. ú. Jihlava p.
č. 1988/8
    − zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 20 m2 z vlastnictví statutár-
ního města Jihlavy za pozemek ve-
dený ve zjednodušené evidenci − pů-
vod evidence nemovitostí v k. ú. Ji-
hlava p. č. 1992 o výměře 28 m2 z
vlastnictví xxxxxxxx s finančním vy-
pořádání rozdílu ve výměrách za ce-
nu 1.000,−− Kč/m2 za podmínky:
    − finanční úhrady rozdílu ve vý-
měrách do 30 dnů ode dne doručení
oznámení katastrálního úřadu o
vkladu vlastnického práva
    − podání návrhu na vklad vlast-
nického práva do 30 dnů po podpisu
směnné smlouvy oběma stranami
    

Usnesení č. 471/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    převod pozemku p.č. 2303/2 − za-
stavěná plocha a nádvoří v k.ú. Ji-
hlava, vlastnici garáže č. ev. 3456
situované na tomto pozemku,
xxxxxxx za kupní cenu celkem
25.500 Kč a uzavření kupní smlouvy
dle přílohy č.j. MO/4580/2008.
    

Usnesení č. 472/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    převod pozemku p.č. 3261/2 − za-
stavěná plocha a nádvoří v k.ú. Ji-
hlava dle geometrického plánu č.
5098 − 10/2008 pro k.ú. Jihlava, do-
sud nezapsaného v katastru nemo-
vitostí, včetně příslušenství,
xxxxxxxx za kupní cenu celkem
56.250 Kč.
    

Usnesení č. 473/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    bezúplatné nabytí pozemků v k.ú.
Jihlava z vlastnictví České republiky
− Pozemkový fond České republiky,

Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha
3 za podmínek stanovených záko-
nem č. 95/1999 Sb. dle přílohy čj.
MO/4911/2008.
    

Usnesení č. 474/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    r u š í
    usnesení č. 41/08−ZM ze dne
19.2.2008
    

Usnesení č. 475/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    nabytí pozemku v k.ú. Hruškové
Dvory p.č. 508/5 o výměře 202 m2
z vlastnictví České republiky − Po-
zemkový fond České republiky, Hu-
sinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,
za podmínek stanovených zákonem
č. 95/1999 Sb., za cenu znaleckého
posudku ve výši 19 510,− Kč.
    

Usnesení č. 476/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 6235/17 v
k. ú. Jihlava do výlučného vlastnictví
xxxxxxx za kupní cenu 1.500,− Kč/
m2 za podmínek:
    − 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. 477/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 6235/10 v
k. ú. Jihlava do výlučného vlastnictví
xxxxx za kupní cenu 1.500,− Kč/m2
za podmínek:
    − 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. 478/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 6235/9 v k.
ú. Jihlava do výlučného vlastnictví
xxxxxx za kupní cenu 1.500,− Kč/m2
za podmínek:
    − 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. 479/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 6235/8 v k.
ú. Jihlava do výlučného vlastnictví
xxxxxxx za kupní cenu 1.500,− Kč/
m2 za podmínek:
    − 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. 480/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 6235/7 v k.
ú. Jihlava do společného jmění
xxxxxx za kupní cenu 1.500,− Kč/m2
za podmínek:
    − 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. 481/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 6235/6 v k.
ú. Jihlava do společného jmění
xxxxx za kupní cenu 1.500,− Kč/m2
za podmínek:
    − 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. 482/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 6235/5 v k.
ú. Jihlava do výlučného vlastnictví
xxxxxx za kupní cenu 1.500,− Kč/m2
za podmínek:
    − 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.

(Pokračování ze str. 32)


