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Usnesení č. 52/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 390 v Jihlavě, ul. Mlýnská 
or.č. 40, na pozemku                 p.č. 865 
– 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 ve 
znění úprav z 23.09.2008, včetně pří-
slušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu, příslu-
šenství dle prohlášení vlastníka a po-
zemku p.č. 865, za cenu dle článku 
III. odstavec 1 uvedených pravidel, 
a včetně pozemku p.č. 866 - zahrada 
v k.ú. Jihlava za cenu 500,- Kč/m2, 
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy.

Usnesení č. 53/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 1980 v Jihlavě, Štefánikovo nám. 
or.č. 19, na pozemku p.č. 4134 – za-
stavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jih-
lava, 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 ve 
znění úprav z 23.09.2008, včetně pří-
slušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu, příslu-
šenství dle prohlášení vlastníka a po-
zemku p.č. 4134, za cenu dle článku 
III. odstavec 1 uvedených pravidel 
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy.

Usnesení č. 54/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 1386 v Jihlavě, ul. Srázná or.č. 9, 
na pozemku, dle dosud v katastru 
nemovitostí nezapsaného geome-
trického plánu č. 5053-228/2008 
z 02.07.2008, p.č. 2854/1 – 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 jedno-
tek ve vlastnictví statutárního města 
Jihlavy ze dne 18.12.2007 ve znění 
úprav z 23.09.2008, včetně příslušné-
ho spoluvlastnického podílu na spo-
lečných částech domu, příslušenství 
dle prohlášení vlastníka a pozem-
ku p.č. 2854/1, za cenu dle článku 
III. odstavec 1 uvedených pravidel, 
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy, s podmínkou 
ošetření přístupu a příjezdu k ob-
jektu na pozemku p.č. 2854/2 dle 
výše uvedeného GPL přes pozemek 
p.č. 2854/1 věcným břemenem pro 
statutární město Jihlava a jím pově-
řené osoby.

Usnesení č. 55/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 178 v Jihlavě, ul. Srázná or.č. 27, 
na pozemku                 p.č. 302 – zasta-
věná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, 

Stamilionová dotace do vodovodů je ohrožena
dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlast-
nictví bytů, v platném znění a dle 
Pravidel pro prodej bytových jedno-
tek ve vlastnictví statutárního města 
Jihlavy ze dne 18.12.2007 ve znění 
úprav z 23.09.2008, včetně přísluš-
ného spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu, příslu-
šenství dle prohlášení vlastníka a po-
zemku p.č. 302, za cenu dle článku 
III. odstavec 1 uvedených pravidel, 
a včetně pozemku p.č. 303 - zahrada 
v k.ú. Jihlava za cenu 500,- Kč/m2, 
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy, s podmínkou 
ošetření trpění umístění veřejného 
osvětlení na domě.

Usnesení č. 56/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 394 v Jihlavě, ul. Mlýnská 
or.č. 34, na pozemku                 p.č. 874 
– 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 ve 
znění úprav z 23.09.2008, včetně pří-
slušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu, příslu-
šenství dle prohlášení vlastníka a po-
zemku p.č... 874, za cenu dle článku 
III. odstavec 1 uvedených pravidel, 
a včetně pozemku p.č. 875 - zahrada 
v k.ú. Jihlava za cenu 500,- Kč/m2, 
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy.

Usnesení č. 57/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 257 v Jihlavě, ul. Na Vyhlídce 
or.č. 5, na pozemku p.č. 493 – 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 jedno-
tek ve vlastnictví statutárního města 
Jihlavy ze dne 18.12.2007 ve znění 
úprav z 23.09.2008, včetně příslušné-
ho spoluvlastnického podílu na spo-
lečných částech domu, příslušenství 
dle prohlášení vlastníka a pozemku 
p.č. 493, za cenu dle článku III. od-
stavec 1 uvedených pravidel, a včetně 
pozemku p.č. 494 - zahrada v k.ú. Jih-
lava za cenu 162,50 Kč/m2 opráv-
něným nájemcům ke dni uzavření 
kupní smlouvy.

Usnesení č. 58/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 10 v Jihlavě, ul. Březinovy sady 
or.č. 7, na pozemku p.č. 26 – 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 jedno-
tek ve vlastnictví statutárního města 
Jihlavy ze dne 18.12.2007 ve znění 
úprav z 23.09.2008, včetně příslušné-
ho spoluvlastnického podílu na spo-
lečných částech domu, příslušenství 
dle prohlášení vlastníka a pozemku 
p.č. 26, za cenu dle článku III. odsta-
vec 2 uvedených pravidel, a včetně 
pozemku p.č. 28 - zahrada v k.ú. Jihla-

va za cenu 500,- Kč/m2, oprávněným 
nájemcům ke dni uzavření kupní 
smlouvy.

s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 27 v k.ú. Jihla-

va nabyvateli bytové jednotky 10/4 
v domě Březinovy sady 7, Jihlava, za 
cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 59/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 1713 v Jihlavě, ul. Svatopluka 
Čecha or.č. 12, na pozemku p.č. 3482 
– 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 ve 
znění úprav z 23.09.2008, včetně pří-
slušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu, příslu-
šenství dle prohlášení vlastníka a po-
zemku p.č... 3482, za cenu dle článku 
III. odstavec 2 uvedených pravidel, a 
včetně pozemků p.č. 3483 – zahra-
da a p.č. 3484 - zahrada v k.ú. Jihlava 
za cenu 500,- Kč/m2, oprávněným 
nájemcům ke dni uzavření kupní 
smlouvy.

 
Usnesení č. 60/09 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 1934 v Jihlavě, ul. Žižkova 
or.č. 12, na pozemku p.č. 4061 – za-
stavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jih-
lava, 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 ve 
znění úprav z 23.09.2008, včetně pří-
slušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu, příslu-
šenství dle prohlášení vlastníka a po-
zemku p.č. 4061, za cenu dle článku 
III. odstavec 1 uvedených pravidel 
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy.

 
Usnesení č. 61/09 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v do-

mech, kde došlo v minulosti k pro-
deji bytových jednotek dle zákona 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v 
platném znění, a to:

bytové jednotky č. 389/8 v domě 
v Jihlavě, Horním Kosově ul. Jarní 
or.č. 5

bytové jednotky č. 3640/21 v domě 
v Jihlavě, ul. Březinova or.č. 19

v souladu s  Pravidly pro prodej byto-
vých jednotek ve vlastnictví statutár-
ního města Jihlavy ze dne 18.12.2007 
ve znění úprav z 23.09.2008, včetně 
příslušných spoluvlastnických podí-
lů na společných částech domu a pří-
slušných pozemcích a včetně zůstat-

se správou a údržbou příslušných 
domů, oprávněným nájemcům ke 
dni uzavření kupní smlouvy, za cenu 
dle článku III. odstavec 1.

 
Usnesení č. 62/09 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e

Pravidla pro prodej volných by-
tových jednotek ve vlastnictví sta-
tutárního města Jihlavy v privati-
zovaných domech dle přílohy č.j. 
MO/148/2009.

Usnesení č. 63/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dle pravidel pro prodej nebyto-

vých prostor ve vlastnictví statu-
tárního města Jihlavy v domech, 
v nichž došlo k prodeji jednotek dle 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném 
znění, převod nebytové jednotky č... 
2599/901 v domě č.p. 2599 v Jihlavě, 
ul. Erbenova or.č. 40, or.č. 42, ul. 
Hamerníkova or.č. 5 na pozem-
cích v k.ú. Jihlava p.č. 4544/1, 
4544/2, 4544/3, vše zastavěná 
plocha a nádvoří, včetně součástí 
a příslušenství a včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domu, příslušenství, 
uvedených pozemcích a kanalizač-
ních a vodovodních přípojkách ve 
smyslu zákona č. 274/2001Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, a včetně 

jených se správou a údržbou domu 
č.p. 2599, paní Jaroslavě Tůmové a 
paní Věře Mikešové, obě bytem Er-
benova 40, Jihlava, do podílového 
spoluvlastnictví, každé z nich k ide-
ální jedné polovině, za kupní cenu 
celkem 10.000 Kč.

Usnesení č. 64/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

č. 697/MO/08 o prodloužení lhůty 
splatnosti smlouvy č. 697/MO/08 
ze dne 13.5.2008, uzavřené mezi sta-
tutárním městem Jihlava a   xxx to do 
31.03.2009.

Usnesení č. 65/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej plynovodní přípojky na 

pozemku p.č. 4658/3 v k. ú. Jihla-
va společnosti JMP Net, s.r.o., IČ 
27689841 se sídlem Plynárenská 
499/1, 657 02 Brno za celkovou 
cenu 

16.450,- Kč, dle přílohy č. 
MO/5403/2008.

Usnesení č. 66/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
usnesení č. 45/07 - ZM týkající se 

prodeje bytových jednotek v domě 
v Jihlavě, ul. Husova or.č. 40.

Usnesení č. 67/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
usnesení č. 372/08-ZM ze dne 

23.09.2008 na schválení darování 
pozemku p. č. 2946/1 v k. ú.  Jihlava 
do podílového spoluvlastnictví  xxx

Usnesení č. 68/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
darování pozemku p. č.  2946/1 

v k. ú.  Jihlava do výlučného vlast-
nictví xxx

(Dokončení na str. 25)


