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Zastupitelé schválili prodeje dalších bytů
(Pokračování ze str. 22)

Usnesení č. 550/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dle pravidel pro prodej volných by-

tových jednotek ve vlastnictví statu-
tárního města Jihlavy v privatizova-
ných domech převod bytové jednotky 
č. 390/12 v budově č.p. 390 v Jihlavě 
- Horním Kosově, ul. Jarní or.č. 7 na 
pozemku p.č. 1150 - zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. Horní Kosov, včetně 
součástí a příslušenství dle prohlá-
šení vlastníka a včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu v rozsahu 
692/21967 na společných částech 
domu, příslušenství, uvedeném po-
zemku a kanalizačních a vodovod-
ních přípojkách ve smyslu zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kana-
lizacích, a včetně zůstatku fi nančních 
prostředků spojených se správou a 
údržbou uvedeného domu, xxxxxxx 
za kupní cenu celkem 700.000 Kč s 
povinností pro kupujícího uhradit 
náklady spojené s převodem nemovi-
tosti dle podmínek výběrového řízení 
ze dne 11.08.2010.

Usnesení č. 551/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dle pravidel pro prodej volných 

bytových jednotek ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy v privati-
zovaných domech převod bytové jed-
notky č. 2819/4 v budově č.p. 2818, 
2819, 2820, 2821 v Jihlavě, ul. Bratří 
Čapků or.č. 31, 33, 35, 37 na pozem-
cích p.č. 3779/72, 3779/73, 3779/74, 
3779/75, vše zastavěná plocha a ná-
dvoří v k.ú. Jihlava, včetně součástí a 

příslušenství dle prohlášení vlastníka 
a včetně příslušného spoluvlastnic-
kého podílu v rozsahu 27/2689 na 
společných částech domu, příslušen-
ství, uvedených pozemcích a  kana-
lizačních a vodovodních přípojkách 
ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, a včetně 
zůstatku fi nančních prostředků spo-
jených se správou a údržbou uvede-
ného domu, xxxxxxx za kupní cenu 
celkem 850.000 Kč s povinností pro 
kupujícího uhradit náklady spojené s 
převodem nemovitosti dle podmínek 
výběrového řízení ze dne 11.08.2010.

Usnesení č. 552/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dle pravidel pro prodej volných by-

tových jednotek ve vlastnictví statu-
tárního města Jihlavy v privatizova-
ných domech převod bytové jednotky 
č. 4205/3 v budově č.p. 4205 v Jihla-
vě, ul. Na Kopci or.č. 24 na pozemku 
p.č. 5318/14 - zastavěná plocha a ná-
dvoří v k.ú. Jihlava, včetně součástí a 
příslušenství dle prohlášení vlastníka 
a včetně příslušného spoluvlastnic-
kého podílu v rozsahu 289/23220 
na společných částech domu, příslu-
šenství, uvedeném pozemku a  kana-
lizačních a vodovodních přípojkách 
ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, a včet-
ně zůstatku fi nančních prostředků 
spojených se správou a údržbou uve-
deného domu, xxxxxxx do SJM, za 
kupní cenu celkem 470.000 Kč s po-
vinností pro kupující uhradit náklady 
spojené s převodem nemovitosti dle 
podmínek výběrového řízení ze dne 
11.08.2010.

Usnesení č. 553/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dle pravidel pro prodej volných 

bytových jednotek ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy v privati-
zovaných domech převod bytové jed-
notky č. 1433/2 v budově č.p. 1433 v 
Jihlavě, ul. Chlumova or.č. 11 na po-
zemku p.č. 2940 - zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Jihlava, včetně součástí 
a příslušenství dle prohlášení vlastní-
ka a včetně příslušného spoluvlast-
nického podílu v rozsahu 264/8253 
na společných částech domu, příslu-
šenství, uvedeném pozemku a  kana-
lizačních a vodovodních přípojkách 
ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, a včet-
ně zůstatku fi nančních prostředků 
spojených se správou a údržbou uve-
deného domu, xxxxxxxx do SJM, za 
kupní cenu celkem 285.000 Kč s po-
vinností pro kupující uhradit náklady 
spojené s převodem nemovitosti dle 
podmínek výběrového řízení ze dne 
11.08.2010.

Usnesení č. 554/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dle pravidel pro prodej volných 

bytových jednotek ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy v priva-
tizovaných domech převod bytové 
jednotky č. 396/19 v budově č.p. 396 
v Jihlavě - Horním Kosově, ul. Jarní 
or.č. 19 na pozemku p.č. 1148/1 - za-
stavěná plocha a nádvoří v k.ú. Horní 
Kosov, včetně součástí a příslušenství 
dle prohlášení vlastníka a včetně pří-
slušného spoluvlastnického podílu 

v rozsahu 6892/223371 na společ-
ných částech domu, příslušenství, 
uvedeném pozemku a kanalizačních 
a vodovodních přípojkách ve smyslu 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovo-
dech a kanalizacích, a včetně zůstat-
ku fi nančních prostředků spojených 
se správou a údržbou uvedeného do-
mu, xxxxxxxxx za kupní cenu celkem 
710.000 Kč s povinností pro kupují-
cího uhradit náklady spojené s převo-
dem nemovitosti dle podmínek výbě-
rového řízení ze dne 11.08.2010.

Usnesení č. 555/10 - 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. 1570/9 v budo-
vě č.p. 1570 v Jihlavě, tř. Legionářů 
or.č. 7 na pozemku p.č. 3262 - zasta-
věná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, 
včetně součástí a příslušenství dle 
prohlášení vlastníka a včetně přísluš-
ného spoluvlastnického podílu v roz-
sahu 4313/63279 na společných čás-
tech domu, příslušenství, opěrné zdi, 
uvedeném pozemku a  kanalizačních 
a vodovodních přípojkách ve smyslu 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovo-
dech a kanalizacích, a včetně zůstat-
ku fi nančních prostředků spojených 
se správou a údržbou uvedeného do-
mu, xxxxxxxx za kupní cenu celkem 
279.500 Kč s povinností pro kupující 
uhradit náklady spojené s převodem 
nemovitosti dle podmínek výběrové-
ho řízení ze dne 11.08.2010.  

 (Pokračování na str. 24)


