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Zastupitelé schválili projekty k zateplení škol
(Pokračování ze str. 31)

Usnesení č. 483/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 5337 v Jihlavě, ul. Romana Ha-
velky or.č. 8, na pozemku st. p.č.
670/1 − zastavěná plocha a nádvoří v
k.ú. Bedřichov u Jihlavy, dle zákona
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v
platném znění a dle Pravidel pro pro-
dej bytových jednotek ve vlastnictví
statutárního města Jihlavy ze dne
18.12.2007 ve znění úprav z
23.09.2008, včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu na společných
částech domu, příslušenství, mimo ji-
né studny na p.č. 210/1 a pozemku
st. p.č. 670/1, oprávněným nájemcům
ke dni uzavření kupní smlouvy za
cenu dle článku III. odstavec 1, a včet-
ně pozemků p.č. 210/1 − zahrada a
p.č. 210/3 − zahrada v k.ú. Bedřichov
u Jihlavy za cenu 500,− Kč/m2, za
podmínky ošetření přístupu a příjez-
du ke garáži na pozemku st. p.č.
670/2 pro vlastníky garáže.
    

Usnesení č. 484/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 965 v Jihlavě, ul. V Důlkách or.č.
18, na pozemku p.č. 2302 − 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 vlast-
nictví statutárního města Jihlavy ze
dne 18. 12. 2007 ve znění úprav z
23. 09. 2008, včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu na společných
částech domu, příslušenství, mimo ji-
né opěrné zdi a pozemku p.č. 2302,
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy za cenu dle člán-
ku III. odstavec 1 uvedených pravidel,
a včetně pozemku p.č. 2303/1 − za-
hrada v k.ú. Jihlava za cenu 500,−
Kč/m2.
    

Usnesení č. 485/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 46 v Jihlavě − Pávově, na pozem-
ku p.č. 114/1 − zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Pávov, dle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v plat-
ném znění a dle Pravidel pro prodej
bytových jednotek ve vlastnictví sta-
tutárního města Jihlavy ze dne 18.
12. 2007 ve znění úprav z 23.09.2008,
včetně příslušného spoluvlastnického
podílu na společných částech domu,
příslušenství a pozemku p.č. 114/1,
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy, za cenu dle
článku III. odstavec 2 uvedených pra-
videl sníženou o částku 25% ze zá-
kladní ceny a za podmínky nevypla-
cení dotace na opravy dle článku VI.
pravidel, a prodej souvisejících po-
zemků p.č. 113/2 − zahrada a p.č.
114/3 − ostatní plocha, jiná plocha v
k.ú. Pávov nabyvateli bytové jednotky
č. 46/1 za cenu celkem 184.620,− Kč
a pozemků p.č. 113/1 − zahrada a
p.č. 114/2 − ostatní plocha, jiná plocha
v k.ú. Pávov nabyvateli bytové jed-
notky č. 46/2 za cenu celkem
254.200,− Kč.
    

Usnesení č. 486/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy

    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1346 v Jihlavě, ul. Křížová or.č.
15 na pozemcích p.č. 2795 a p.č. 2796
− 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 jed-
notek ve vlastnictví statutárního měs-
ta Jihlavy ze dne 18. 12. 2007 ve znění
úprav z 23. 09. 2008, včetně přísluš-
ného spoluvlastnického podílu na
společných částech domu, příslušen-
ství a pozemcích p.č. 2795 a p.č. 2796,
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy, za cenu dle
článku III. odstavec 2 uvedených pra-
videl, včetně pozemku p.č. 2797 −
ostatní plocha v k.ú. Jihlava za cenu
dle znaleckého posudku zpracované-
ho pro prodej bytů. 
    

Usnesení č. 487/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1945 v Jihlavě, ul. Žižkova or.č.
32, na pozemku p.č. 4084/1 − zasta-
věná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava,
dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnic-
tví bytů, v platném znění a dle Pravi-
del pro prodej bytových jednotek ve
vlastnictví statutárního města Jihlavy
ze dne 18. 12. 2007 ve znění úprav z
23. 09. 2008, včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu na společných
částech domu, příslušenství a po-
zemku p.č. 4084/1, oprávněným ná-
jemcům ke dni uzavření kupní smlou-
vy za cenu dle článku III. odstavec 1
uvedených pravidel, a včetně pozem-
ků p.č. 4084/2 − ostatní plocha, jiná
plocha a p.č. 4085/55 − ostatní plocha,
jiná plocha v k.ú. Jihlava za cenu
500,− Kč/m2. 
    

Usnesení č. 488/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1571 v Jihlavě, tř. Legionářů or.č.
5, na pozemku p.č. 3263 − 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 vlast-
nictví statutárního města Jihlavy ze
dne 18. 12. 2007 ve znění úprav z
23. 09. 2008, včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu na společných
částech domu, příslušenství a po-
zemku p.č. 3263, oprávněným ná-
jemcům ke dni uzavření kupní smlou-
vy za cenu dle článku III. odstavec 1
uvedených pravidel, a včetně pozem-
ku p.č. 3261/1 − zahrada v k.ú. Jihla-
va, dle geometrického plánu č. 5098
− 10/2008 dosud nezapsaného v ka-
tastru nemovitostí, za cenu 500,− Kč/
m2. 
    

Usnesení č. 489/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 2087 v Jihlavě, ul. Mahlerova or.č.
31, na pozemku p.č. 4411 − 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 vlast-
nictví statutárního města Jihlavy ze
dne 18. 12. 2007 ve znění úprav z
23. 09. 2008, včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu na společných

částech domu, příslušenství a po-
zemku p.č. 4411, oprávněným ná-
jemcům ke dni uzavření kupní smlou-
vy za cenu dle článku III. odstavec 1
uvedených pravidel, a včetně pozem-
ku p.č. 4412 − zahrada v k.ú. Jihlava
za cenu 500,− Kč/m2.
    

Usnesení č. 490/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    n e s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1689 v Jihlavě, ul. Žižkova or.č.
9, na pozemku p.č. 3437/1 − zastavě-
ná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava,
dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnic-
tví bytů, v platném znění a dle Pravi-
del pro prodej bytových jednotek ve
vlastnictví statutárního města Jihlavy
ze dne 18. 12. 2007 ve znění úprav
ze dne 23. 09. 2008, včetně přísluš-
ného spoluvlastnického podílu na
společných částech domu, příslušen-
ství a pozemku p.č. 3437/1, oprávně-
ným nájemcům ke dni uzavření kupní
smlouvy za cenu dle článku III. od-
stavec 1 uvedených pravidel. 
    

Usnesení č. 491/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 416 v Jihlavě, ul. Úvoz or.č. 28,
na pozemku p.č. 910 − zastavěná plo-
cha a nádvoří v k.ú. Jihlava, dle zá-
kona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví by-
tů, v platném znění a dle Pravidel
pro prodej bytových jednotek ve vlast-
nictví statutárního města Jihlavy ze
dne 18. 12. 2007 ve znění úprav z
23. 09. 2008, včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu na společných
částech domu, příslušenství a po-
zemku p.č. 910, oprávněným nájem-
cům ke dni uzavření kupní smlouvy
za cenu dle článku III. odstavec 1 uve-
dených pravidel, a včetně pozemku
p.č. 911 − zahrada v k.ú. Jihlava za
cenu 500,− Kč/m2.

Usnesení č. 492/08 − 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.
388/8 v domě v Jihlavě, Horním Ko-
sově ul. Jarní or.č. 3 − bytové jednotky
č. 396/15 v domě v Jihlavě, Horním
Kosově, ul. Jarní or.č. 19 − bytové
jednotky č. 373/4 v domě v Jihlavě,
Horním Kosově, ul. Jarní or.č. 8 −
bytové jednotky č. 373/8 v domě v
Jihlavě, Horním Kosově, ul. Jarní or.č.
8 − bytové jednotky č. 390/2 v domě
v Jihlavě, Horním Kosově, ul. Jarní
or.č. 7 − bytové jednotky č. 4043/40
v domě v Jihlavě, ul. Březinova or.č.
115 − bytové jednotky č. 3588/9 v
domě v Jihlavě, ul. Demlova or.č. 8 −
bytové jednotky č. 1879/106 v domě
v Jihlavě, ul. Seifertova or.č. 16 v sou-
ladu s Pravidly pro prodej bytových
jednotek ve vlastnictví statutárního
města Jihlavy ze dne 18. 12. 2007 ve
znění úprav z 23. 09. 2008, včetně
příslušných spoluvlastnických podílů
na společných částech domu a pří-
slušných pozemcích a včetně zůstat-
ku finančních prostředků spojených
se správou a údržbou příslušných do-
mů, oprávněným nájemcům ke dni
uzavření kupní smlouvy, za cenu dle
článku III. odstavec 1. 

Usnesení č. 493/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodloužení lhůty pro zaplacení
zbývající části kupní ceny ve výši 208
202,− Kč za převod bytové jednotky
č. 1969/11 v domě Vrchlického 21 v
Jihlavě, xxxxxxxx do 30. 11. 2008
    a     s ch v a l u j e
    odstoupení statutárního města Ji-
hlavy od smlouvy č. 1092/MO/08 v
případě, že do 30.11.2008 kupující
neuhradí kupní cenu v plné výši.

Usnesení č. 494/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    v souladu s pravidly pro prodej ne-
bytových prostor ve vlastnictví statu-
tárního města Jihlavy v domech, v
nichž došlo k prodeji jednotek dle
zákona č. 72/1994 Sb., v platném zně-
ní, převod nebytového prostoru č.
41/5 v domě č.p. 41 v Jihlavě, ul.
Brněnská or.č. 25 na pozemku p.č.
73 − zastavěná plocha a nádvoří v
k.ú. Jihlava, včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu na společných
částech domu, příslušenství, uvede-
ném pozemku a kanalizačních a vo-
dovodních přípojkách ve smyslu zá-
kona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích, a včetně zůstatku fi-
nančních prostředků spojených se
správou a údržbou domu č.p. 41, ob-
čanskému sdružení "Amazonia Jihla-
va" − sdružení akvaristů a přátel akva-
ristiky, IČ 68688938, se sídlem Březi-
nova 25, Jihlava, za kupní cenu cel-
kem 198.009 Kč.

Usnesení č. 495/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    v souladu s pravidly pro prodej ne-
bytových prostor ve vlastnictví statu-
tárního města Jihlavy v domech, v
nichž došlo k prodeji jednotek dle
zákona č. 72/1994 Sb., v platném zně-
ní, převod nebytového prostoru č.
2630/409 v domě č.p. 2630 v Jihlavě,
ul. Erbenova or.č. 46, 48, Hamerníko-
va or.č. 12 na pozemcích v k.ú. Jihlava
p.č. 4665/20, p.č. 4665/24, p.č.
4665/25, vše zastavěná plocha a nád-
voří, včetně příslušného spoluvlast-
nického podílu na společných částech
domu, příslušenství, uvedených po-
zemcích a kanalizačních a vodovod-
ních přípojkách ve smyslu zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kana-
lizacích, a včetně zůstatku finančních
prostředků spojených se správou a
údržbou domu č.p. 2630, xxxxxx za
kupní cenu celkem 666.000 Kč.

Usnesení č. 496/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření kupní smlouvy na prodej
stavby "Jihlava − Hruškové Dvory −
obytný soubor − objekt SO 09 KO-
MUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY"
na pozemcích v k. ú. Hruškovy Dvory
dle dosud v katastru nemovitostí ne-
zapsaného geometrického plánu č.
509−221/2007 pro k. ú. Hruškové
Dvory ze dne 12. 11. 2007 p. č. 86/5,
p. č. 89/9 a p. č. 507/20 se společností
CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s., se síd-
lem Štrossova 277, Bílé Předměstí,
Pardubice, po kolaudaci stavby, za
cenu 1.000 Kč, dle přílohy pod č. j.
MO/4872/2008.

(Pokračování na str. 33)


