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Zastupitelé dali na zimní stadion 3 miliony
(Dokončení ze str. 11)

Usnesení č. 140/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků v k.ú.  

Jihlava, Bedřichov u Jihlavy, Pančava 
a Zborná z vlastnictví České republi-
ky – Pozemkový fond České republi-
ky, Husinecká 1024/11a, Praha 3 za 
podmínek stanovených zákonem č. 
95/1999 Sb. 
dle přílohy čj. MO/976/2009.

Usnesení č. 141/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
nabytí pozemku v k. ú. Jihlava 

p. č. 4724 z vlastnictví společnos-
ti GARA NT GAS s. r. o., se sídlem 
Mostecká 2204/49, Jihlava, do vlast-
nictví statutárního města Jihlavy, 
za kupní cenu 500 Kč/m2, dle přílo-
hy č. j. MO/1027/2009.

Usnesení č. 143/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
bezúplatný převod pozemků v k.ú. 

Hruškové Dvory p.č. 621/1, p.č. 
623/1, p.č. 645/3, p.č. 645/6, p.č. 
645/8, p.č. 645/9, p.č. 646/1 a p.č. 
648/1 z vlastnictví České republiky 
– Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových, Rašínovo nábře-
ží 390/42, Praha – Nové Město, do 
vlastnictví statutárního města Jihlavy.

Usnesení č. 144/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v do-

mě č.p. 1300 v Jihlavě, ul. Palackého 
or.č. 23, na pozemku p.č. 2748 – 
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 příslušné-
ho spoluvlastnického podílu na spo-
lečných částech domu, příslušenství 
dle prohlášení vlastníka a pozemku 
p.č. 2748 oprávněným nájemcům ke 
dni uzavření kupní smlouvy, za cenu 
dle článku III. odstavec 2 uvedených 
pravidel a za podmínky ošetření práva 
vstupu do podzemních prostor a tr-
pění průchodu objektem do domu 
č.p. 1259 na pozemku p.č. 2704 v k.ú. 
Jihlava.

Usnesení č. 145/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 372 v Jihlavě, ul. Mlýnská or.č. 54, 
na pozemku p.č. 826 – zastavěná plo-
cha a nádvoří v k.ú. Jihlava, dle záko-
na 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 dle pro-
hlášení vlastníka a pozemku p.č. 826, 
za cenu dle článku III. odstavec 1 uve-
dených pravidel, a včetně pozemku 
p.č. 827 - zahrada v k.ú. Jihlava za ce-
nu 500,- Kč/m2, oprávněným nájem-
cům ke dni uzavření kupní smlouvy.

Usnesení č. 146/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 1433 v Jihlavě, ul. Chlumova 
or.č. 11, na pozemku p.č. 2940 – 
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 příslušné-
ho spoluvlastnického podílu na spo-
lečných částech domu, příslušenství 
dle prohlášení vlastníka a pozemku 
p.č. 2940, za cenu dle článku III. od-
stavec 1 uvedených pravidel oprávně-
ným nájemcům ke dni uzavření kupní 
smlouvy.

Usnesení č. 147/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v do-

mě č.p. 1029 v Jihlavě, ul. Benešova 
or.č. 31, na pozemku p.č. 2435 – 
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 příslušné-
ho spoluvlastnického podílu na spo-
lečných částech domu, příslušenství 
dle prohlášení vlastníka a pozemku 
p.č. 2435, za cenu dle článku III. od-
stavec 2 uvedených pravidel oprávně-
ným nájemcům ke dni uzavření kupní 
smlouvy za podmínky trpění umístě-
ní veřejného osvětlení na domě.

Usnesení č. 148/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v do-

mě č.p. 1132 v Jihlavě, ul. Mrštíkova 
or.č. 28, na pozemku p.č. 2558 – 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. 2558, za cenu dle článku III. od-
stavec 2 uvedených pravidel oprávně-
ným nájemcům ke dni uzavření kupní 
smlouvy za podmínky trpění umístění 
veřejného osvětlení na domě a ošetře-
ní práva vstupu do podzemních pro-
stor pod objektem.

Usnesení č. 149/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytové jednotky v domě, kde 

došlo v minulosti k prodeji bytových 
jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, v platném znění, 
a to:

bytové jednotky č. 1910/4 v do-
mě v Jihlavě, ul. Mahlerova or.č. 
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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 

příslušného spoluvlastnického po-
dílu na společných částech domu, 
příslušenství dle prohlášení vlastní-
ka a příslušném pozemku a včetně 
zůstatku fi nančních prostředků spo-
jených se správou a údržbou domu, 
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy, za cenu dle člán-
ku III. odstavec 1 a včetně ideálního 
spoluvlastnického podílu o velikosti 
6289/32785 na pozemku p.č. 4017 – 
zahrada v k.ú. Jihlava za cenu     500,- 
Kč/m2.

Usnesení č. 150/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytové jednotky v domě, kde 

došlo v minulosti k prodeji bytových 
jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, v platném znění, a 
to:

bytové jednotky č. 1969/7 v do-
mě v Jihlavě, ul. Vrchlického or.č. 
21

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 
příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu, příslu-
šenství dle prohlášení vlastníka a pří-
slušném pozemku a včetně zůstatku 
fi nančních prostředků spojených se 
správou a údržbou domu, oprávně-
nému nájemci ke dni uzavření kupní 
smlouvy, za cenu dle článku III. od-
stavec 2.

Usnesení č. 151/09 - 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. 3957/2 v domě 
v Jihlavě, ul. Březinova or.č. 78
bytové jednotky č. 2312/4 v domě 
v Jihlavě, ul. Havlíčkova or.č. 112
bytové jednotky č. 2511/5 v domě 
v Jihlavě, ul. Mošnova or.č. 19
bytové jednotky č. 2999/4 v domě 
v Jihlavě, ul. Telečská or.č. 33
bytové jednotky č. 389/3 v domě 
v Jihlavě, Horním Kosově ul. Jarní 
or.č. 5
bytové jednotky č. 374/1 v domě 
v Jihlavě, Horním Kosově ul. Jarní 
or.č. 10
bytové jednotky č. 396/3 v domě 
v Jihlavě, Horním Kosově ul. Jarní 
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 podílů 
na společných částech domu, příslu-
šenství dle prohlášení vlastníka a pří-
slušných pozemcích a včetně zůstatku 
fi nančních 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. 152/09 - 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 do-
šlo k prodeji jednotek dle zákona č. 
72/1994 Sb., v platném znění, převod 
nebytové jednotky č. 941/11 v domě 
č.p. 941 v Jihlavě, ul. Fibichova or.č. 
1 na pozemku p.č. 2263 - zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, včetně 
součástí a příslušenství dle prohlášení 
vlastníka a včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu na společných 
částech domu, příslušenství, uvede-
ném pozemku a kanalizačních a vodo-
vodních přípojkách ve smyslu zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a ka-
nalizacích, a včetně zůstatku fi nanč-
ních prostředků spojených se správou 
a údržbou domu č.p. 941, xxxxxx , za 
kupní cenu celkem 75.000 Kč.

Usnesení č. 159/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodloužení termínu pro přijímání 

žádostí dle čl. I. odst. 3/ Pravidel pro 
prodej bytových jednotek ve vlastnic-
tví statutárního města Jihlavy ze dne 
18. 12. 2007 ve znění úprav z 23. 9. 
2008, a to do 30. 6. 2010,
s ch v a l u j e
seznam domů v Městské památkové 
rezervaci s nebytovými prostory dle 
přílohy č.j. MO/739/2009, včetně 
domu Komenského 39 v Jihlavě (již 
za MPR), které si statutární město 
Jihlava ponechá ve vlastnictví a nebu-
dou privatizovány,
s ch v a l u j e
seznam domů v Městské památkové 
rezervaci s nebytovými prostory dle 
přílohy č.j. MO/740/2009, v nichž si 
statutární město Jihlava v případě pro-
deje bytových jednotek dle zákona č. 
72/1994 Sb., v platném znění, pone-
chá ve vlastnictví nebytové prostory,
s ch v a l u j e
seznam domů v Městské památkové 
rezervaci s nebytovými prostory dle 
přílohy č.j. MO/741/2009, v nichž 
statutární město Jihlava v případě pro-
deje bytových jednotek dle zákona č. 
72/1994 Sb., v platném znění, nabíd-
ne k prodeji i nebytové prostory.

Usnesení č. 163/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o uzavření 

budoucí dohody se společností 
PLASTIKOV, s.r.o., IČ 60711159, 
se sídlem Jihlava, Mlýnská 4905/72, 
týkající se zrušení závazku vlastníka 
provést celkovou rekonstrukci domu 
č.p. 318 v k.ú. Jihlava ve znění dle 
přílohy č.j. MO/14/2009 a násled-
né uzavření  dohody dle přílohy č. 1 
uvedené smlouvy o uzavření budoucí 
dohody.

Usnesení č. 168/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budou-

cí darovací na bezúplatný převod po-
zemní komunikace, silnice III/1316 
včetně všech součástí a příslušenství, 
pozemku v k. ú. Hybrálec p. č. 173 a 
pozemků v k. ú. Zborná p. č. 283 a p. 
č. 268/10 z vlastnictví kraje Vysočina, 
se sídlem Žižkova 57, Jihlava, do vlast-
nictví statutárního města Jihlava, dle 
přílohy č. j. MO/375/2009.

(Pokračování na str. 35)


