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Na opravu kanalizace padne 600 milionů
(Dokončení ze str. 23)

Usnesení č. 557/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemků v k. ú. Hosov − st.
p. č. 33 a pozemku p.č. 262/13 dle
dosud nezapsaného geometrického
plánu č. 307−356/2008 do společného
jmění xxxxxxxxx za kupní cenu 100,−
Kč/m2 za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami
    − sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Ji-
hlava ve prospěch kupujícího do 30
dnů po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 558/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemků v k.ú. Hosov st.
p. č. 32/2 a pozemku p. č. 262/9 dle
dosud nezapsaného geometrického
plánu č. 307−356/2008 do společného
jmění xxxxxxxxxx za cenu 100,− Kč/
m2 za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami − sjednání práva statu-
tárního města Jihlavy na odstoupení
od kupní smlouvy v případě neuhra-
zení kupní ceny ve sjednaném termí-
nu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Ji-
hlava ve prospěch kupujícího do 30
dnů po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 559/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemků v k.ú. Hosov st.
p. č. 32/1 a pozemku p. č. 262/11
dle dosud nezapsaného geometrické-
ho plánu č. 307−356/2008 do výluč-
ného vlastnictví xxx za cenu 100,−
Kč/m2 za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami − sjednání práva statu-
tárního města Jihlavy na odstoupení
od kupní smlouvy v případě neuhra-
zení kupní ceny ve sjednaném termí-
nu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Ji-
hlava ve prospěch kupujícího do 30
dnů po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 560/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 6235/1 v k.
ú. Jihlava do výlučného vlastnictví
Společenství vlastníků jednotek obyt-
ného domu Jiráskova 2420/80,
2421/82, 2422/84, Jihlava, se sídlem
Jiráskova 2420/80 Jihlava, IČ
26278677, za kupní cenu 200,− Kč/m2
dle přílohy MO/4330/08
    

Usnesení č. 561/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření kupní smlouvy na převod
pozemku v k. ú. Jihlava p. č. 5274/27
a pozemků dle dosud v katastru ne-

movitostí nezapsaného geometrické-
ho plánu č. 5157−75/2008 pro k. ú.
Jihlava ze dne 11. 11. 2008 p. č.
5274/28 a p. č. 5274/8 ve vlastnictví
statutárního města Jihlavy za cenu
400 Kč/m2, se společností SILSTAP
spol. s r. o., se sídlem Na Hranici
5447/12b, Jihlava, dle přílohy č. j.
MO/5424/2008.
    

Usnesení č. 562/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření kupní smlouvy na převod
pozemku v k. ú. Jihlava dle dosud v
katastru nemovitostí nezapsaného
geometrického plánu č. 5157−75/2008
pro k. ú. Jihlava ze dne 11. 11. 2008
p. č. 5274/1 ve vlastnictví statutárního
města Jihlavy za cenu 400 Kč/m2,
xxx dle přílohy č. j. MO/5425/2008.
    

Usnesení č. 563/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření kupní smlouvy na převod
pozemku v k. ú. Jihlava dle dosud v
katastru nemovitostí nezapsaného
geometrického plánu č. 5157−75/2008
pro k. ú. Jihlava ze dne 11. 11. 2008
p. č. 5279 ve vlastnictví statutárního
města Jihlavy za cenu 400 Kč/m2,
xxx dle přílohy č. j. MO/5426/2008.
    

Usnesení č. 564/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření kupní smlouvy na převod
pozemku v k. ú. Jihlava dle dosud v
katastru nemovitostí nezapsaného
geometrického plánu č. 5157−75/2008
pro k. ú. Jihlava ze dne 11. 11. 2008
p. č. 5281 ve vlastnictví statutárního
města Jihlavy za cenu 400 Kč/m2,
xxxx dle přílohy č. j. MO/5427/2008.
    

Usnesení č. 565/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    r u š í
    usnesení č. 479/08−ZM ze dne
04.11.2008 na schválení prodeje po-
zemku p. č. 6235/8 v k. ú. Jihlava do
vlastnictví xxxx
    

Usnesení č. 566/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku p.č. 6235/8 v k.
ú. Jihlava do společného jmění xxxx
za kupní cenu 1.500,− Kč/m2 za pod-
mínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami
    − sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Ji-
hlava ve prospěch kupujícího do 30
dnů po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 567/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    záměr směnit část pozemku v k.ú.
Kosov u Jihlavy p. č. 277 ve vlastnictví
xxx potřebnou pro výstavbu vodoje-
mu za pozemek p. č. 269/24 s fi-
nančním vyrovnáním ceny dle tržních
znaleckých posudků.
    

Usnesení č. 568/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    směnu pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 4380/88 o výměře 45 m2 z vlast-
nictví statutárního města Jihlavy za
pozemek p. č. 4380/85 o výměře 45
m2 z vlastnictví společnosti POZEM-
STAV − QUERCUS, spol. s r. o., Nád-
ražní 6, 674 01 Třebíč dle dosud ne-
zapsaného geometrického plánu č.
4266−512/2007 ze dne 13. 5. 2008,
bez finančního vyrovnání.
    

Usnesení č. 569/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    směnnou smlouvu na směnu po-
zemků v k. ú. Jihlava dle dosud ne-
zapsaného geometrického plánu pro
k. ú. Jihlava č. 5163−409/2008, a to
p. č. 4658/15 o výměře 8 m2 ve vlast-
nictví statutárního města Jihlavy za
pozemky p. č. 4658/16 o výměře 13
m2 a p. č. 4658/17 o výměře 4 m2 ve
společném jmění xxx s finančním vy-
rovnáním rozdílu ve výměrách smě-
ňovaných pozemků ve prospěch xxx
ve výši 4.500,− Kč, dle přílohy č. MO/
5458/2008.
    

Usnesení č. 570/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    zveřejnění záměru prodeje pozem-
ků pod stavbami garáží v k.ú. Jihlava
p.č. 4652/5 až 4652/28, p. č. 4650/5
až 4650/14, p. č. 4650/88, p. č. 4651/3
až 4651/6, p. č. 4652/31, p. č. 4650/15
až 4650/28, p. č. 4650/58 až 4650/70,
p. č. 4650/29 až 4650/44, p. č.
4650/71 až p. č. 4650/87, p.č. 4653/30
až p. č. 4653/47, p. č. 4653/158, p. č.
4653/5 až p. č. 4653/29, p. č. 4653/48
až p. č. 4653/70, p. č. 4653/140 až p.
č. 4653/149 za kupní cenu 1.200 Kč/
m2 v případě podání žádosti vlast-
níkům stavby garáží o koupi pozemku
do 30. 6. 2009 a v případě podání
žádosti vlastníků stavby garáží o kou-
pi pozemku od 1. 7. 2009 za kupní
cenu ve výši minimálně 1.500 Kč/m2.
    

Usnesení č. 571/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1289 v Jihlavě, ul. Husova or. č.
23 na pozemku p. č. 2736/1 − 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-
zemcích p. č. 2736/1 a p. č. 2737/6 −
ostatní plocha v k. ú. Jihlava, opráv-
něným nájemcům ke dni uzavření
kupní smlouvy, za cenu dle článku
III. odstavec 2 uvedených pravidel,
po realizaci prodeje garáží ve dvorním
traktu tohoto domu.
    

Usnesení č. 572/08 − 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. 390/14 v domě

v Jihlavě, Horním Kosově ul. Jarní
or. č. 7
    − bytové jednotky č. 396/32 v domě
v Jihlavě, Horním Kosově, ul. Jarní
or. č. 19
    − bytové jednotky č. 410/9 v domě
v Jihlavě, Horním Kosově, ul. Zimní
or. č. 13
    − bytové jednotky č. 4054/9 v domě
v Jihlavě, ul. Březinova or. č. 126
    − bytové jednotky č. 4388/5 v domě
v Jihlavě, ul. Tylova or. č. 23 v souladu
s Pravidly 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-
ných spoluvlastnických podílů na
společných částech domu a přísluš-
ných pozemcích a včetně zůstatku
finančních prostředků spojených se
správou a údržbou příslušných domů,
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy, za cenu dle
článku III. odstavec 1.
    

Usnesení č. 573/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    dle pravidel pro prodej nebytových
prostor ve vlastnictví statutárního
města Jihlavy v domech, v nichž došlo
k prodeji jednotek dle zákona č.
72/1994 Sb., v platném znění, převod
nebytové jednotky č. 2630/410 v do-
mě č. p. 2630 v Jihlavě, ul. Erbenova
or. č. 46, 48, Hamerníkova 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 nádvoří, včet-
ně příslušného spoluvlastnického po-
dílu na společných částech domu, pří-
slušenství, uvedených pozemcích a
kanalizačních a vodovodních přípoj-
kách ve smyslu zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích, a
včetně zůstatku finančních prostřed-
ků spojených se správou a údržbou
domu č. p. 2630, xxx za kupní cenu
celkem 879.300 Kč.
    

Usnesení č. 574/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    dle pravidel pro prodej nebytových
prostor ve vlastnictví statutárního
města Jihlavy v domech, v nichž došlo
k prodeji jednotek dle zákona č.
72/1994 Sb., v platném znění, převod
nebytové jednotky č. 2598/403 v do-
mě č. p. 2598 v Jihlavě, ul. Erbenova
or. č. 35 na pozemcích v k. ú. Jihlava
p. č. 4640/17, p. č. 4640/18, p. č.
4640/19, 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. 2598, xxx za kup-
ní cenu celkem 2.453.400 Kč s uplat-
něním výjimky z uvedených pravidel
spočívající v úhradě kupní ceny pro-
dávajícímu nejdéle do 60 pracovních
dnů ode dne vkladu vlastnického prá-
va podle příslušné kupní smlouvy s
podmínkou předložení úvěrové
smlouvy prodávajícímu před podáním
návrhu na vklad vlastnického práva
katastrálnímu úřadu a s podmínkou
uzavření příslušné kupní smlouvy
nejpozději do 90 dnů ode dne roz-
hodnutí zastupitelstva města o pro-
deji. (Pokračování v příštím čísle)


