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Aktuality

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava, zveřejňuje záměry:
 זprodat v souladu s „Pravidly pro prodej volných bytových jednotek ve vlastnictví statutárního
města Jihlavy v privatizovaných domech“ volnou
bytovou jednotku:
- č. 371/5 ve 3. NP domu Jarní 4 v Jihlavě, 3+1,
71,10 m2, minimální kupní cena činí
800.000,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby
dne 26. 9. 2012 s uzávěrkou žádostí
dne 24. 9. 2012 (v 17.00 hod.)
 זprodat v souladu se „Zásadami pro převod nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Jihlavy“
nemovitosti:
- budovy č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 6,
č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 8 s pozemky
p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 120 –
zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Jihlava, budovy jsou
prázdné, minimální kupní cena činí 11.000.000,Kč
- objekt k bydlení č.p. 1271 v Jihlavě, ul. Benešova
or.č. 32 s pozemkem p.č. 2718 – zastavěná plocha a
nádvoří, jde o dům se 3 byty, z toho dva byty jsou
volné a v přízemí se nacházejí volné nebytové prostory, minimální kupní cena činí 5.000.000,- Kč
- budovu bývalé základní školy č.p. 2 v Červeném
Kříži s pozemkem p.č. 63 – zastavěná plocha a nádvoří a dále s pozemkem p.č. 64/1 – zahrada dle v
katastru nemovitostí dosud nezapsaného geometrického plánu č. 371-11/2012 ze dne 26. 1. 2012
pro k.ú. Antonínův Důl, minimální kupní cena činí
2.200.000,- Kč
- část pozemku p.č. 57/1 v k.ú. Staré Hory (ul.
Romana Havelky v Jihlavě) dle GPL dosud nezapsaného v KN označenou jako pozemek p.č.
57/19 o výměře 386 m2, minimální kupní cena činí
509.444,- Kč
 זprodat v souladu s „Pravidly pro prodej volných
bytových jednotek ve vlastnictví statutárního města Jihlavy v privatizovaných domech“ volné bytové
jednotky v domech v Jihlavě:
- č. 1934/1 v 1. NP domu Žižkova 12, 3+1, 74,70
m2, min. KC po slevě 850.000,- Kč
- č. 1308/5 ve 3. NP domu Palackého 32, 1+kk,
22,50 m2, min. KC 390.000,- Kč
- č. 1349/8 v mezipatře 3. a 4. NP domu Komenského 18, 2+1, 79,30 m2, min. KC 1.150.000,- Kč

- č. 209/1 v 1. NP domu Úvoz 21, 1+1, 37,20 m2,
min. KC 580.000,- Kč
- č. 209/2 v 1. NP domu Úvoz 21, 2+1, 62,40 m2,
min. KC 780.000,- Kč
- č. 209/7 ve 2. NP domu Úvoz 21, 1+1, 34,00
m2, min. KC 640.000,- Kč
- č. 2355/1 v 1. NP domu U Hlavního nádraží 11,
1+1, 33,00 m2, min. KC 450.000,- Kč
- č. 2355/3 ve 2. NP domu U Hlavního nádraží
11, 1+1, 28,10 m2, min. KC 410.000,- Kč
- č. 255/11 v 1. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce
B), 1+1, 32,50 m2, min. KC 364.000,- Kč
- č. 255/19 ve 3. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce
B), 1+1, 32,70 m2, min. KC 352.000,- Kč
- č. 1433/21 ve 3. NP domu Chlumova 11, 1+1,
34,30 m2, min. KC 495.000,- Kč
 זprodat v souladu s „Pravidly 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“ nebytové
jednotky v domech v Jihlavě:
- č. 4789/18 v 1. PP domu Seifertova 18, býv.
sklad, 9,50 m2, min. KC činí 15.000,- Kč
- č. 984/8 (garáž) v 1. NP domu Fibichova 81,
jde o pronajaté nebytové prostory, 58,60 m2, min.
KC činí 440.000,- Kč
 זpronajmout v souladu se „Zásadami pro pronájmy nebytových prostor ve vlastnictví statutárního
města Jihlavy“ nebytové prostory:
- nebytové prostory v 1. NP domu Mrštíkova 15
v Jihlavě, 31,80 m2, býv. galerie s občerstvením, minimální roční nájemné 21.783,- Kč
- nebytové prostory v 1. NP domu Matky Boží 25
v Jihlavě, 46,00 m2, býv. trafika, minimální roční nájemné 94.622,- Kč
- nebytové prostory v 1. NP domu Masarykovo nám. 6 v Jihlavě, 33,00 m2, býv. prodejna bytových doplňků a květin, minimální roční nájemné
73.590,- Kč
- nebytové prostory v 1. NP domu Komenského
36 v Jihlavě, 55,00 m2, býv. prodejna zahrádkářských potřeb, minimální roční nájemné 103.785,Kč
- nebytové prostory v 1. NP domu Husova 40 v
Jihlavě, 55,00 m2, býv. prodejna s koženou galanterií a oděvy a textilními doplňky, minimální roční
nájemné po slevě 55.143,- Kč

Benešova 32

U Mincovny 6, 8
- nebytové prostory ve 2. NP domu Masarykovo
nám. 9 v Jihlavě, 157,80 m2, býv. notářská kancelář,
minimální roční nájemné po slevě 140.758,- Kč
- nebytové prostory ve 3. NP domu Masarykovo
nám. 9 v Jihlavě, 91,50 m2, býv. advokátní kancelář,
minimální roční nájemné po slevě 81.618,- Kč

Příslušné záměry jsou zveřejněny na www.jihlava.cz. Bližší informace je možné také získat na tel. 567 167 278, tel. 567 167 279
nebo přímo na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, 1. poschodí budovy magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava.
Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto záměry, příp. od nich odstoupit.

Oslavy partnerství s Heidenheimem
(Dokončení ze str. 1)
V pátek 14. září v 16.30 bude slavnostní vernisáží na jihlavské radnici
otevřena výstava fotografií „Jak běžel
čas - Heidenheim a Jihlava na fotografiích Klause Petera Preußgera a Jiřího
Ernesta“.
Fotografie budou poté v rámci oslav
prezentovány v říjnu v Heidenheimu.

Myslím, že se bude jednat o velmi zajímavou výstavu, která se k oslavě výročí svým tématem výborně hodí a
přiblíží i občanům Jihlavy blíže partnerské město Hei-denheim.
Připravujete také slavnostní koncert…
Po vernisáži se bude konat slavnostní koncert „Jakub Pustina a jeho hosté“ v kostele Povýšení sv. Kříže, který
bude zdarma přístupný široké veřejnosti. V sobotu se členové delegace
z Heidenheimu zúčastní oslav Dnů
evropského dědictví a prohlédnou si
významné památky Jihlavy, které běžně nejsou přístupné.
Proti desetiletému partnerství je
dvouleté partnerství s Užhorodem
ještě mladé, ale i zde proběhly minulý měsíc oslavy?
Na podzim to budou již dva roky,
kdy bylo uzavřeno partnerství měst

Jihlavy a ukrajinského Užhorodu.
Musím říci, že je velkou výhodou, že
i kraj Vysočina má uzavřenu partnerskou smlouvu s krajem Zakarpatské
Ukrajiny a tak se spolupráce měst a
krajů vzájemně prolíná a doplňuje.
Počátkem léta proběhl v Užhorodě v rámci městských slavností i den
České republiky za přítomnosti primátora města Viktora Pogorelova,
českého konzula pana Davida Pavlity
a představitelů města Jihlavy. Účastnili jsme se regaty po řece Už, byla
nám představena koncepce revitalizace parku T.G. Masaryka a odhalili
jsme sošku Švejka na nábřeží řeky. V
druhé polovině září odjíždí do Užhorodu početná delegace jihlavských
zastupitelů na oslavy dnů města. Užhorod je vstupní branou na Zakarpatskou Ukrajinu a je proto logické, že je
prvním místem návštěvy pro turisty,
ale i jednou z prvních příležitostí pro
jihlavské podnikatele. Dnes už je v

užhorodských restauracích běžně k
vidění vývěsní štít s logem jihlavského pivovaru…….
Po nejasném období se proslýchá, že partnerství s holandským
Purmerendem bude pokračovat?
Třetím a nejstarším partnerským
městem Jihlavy je nizozemský Purmerend. Stávající pětiletá smlouva
s městem končí 7. září tohoto roku a
je velmi pravděpodobné, že bude uzavřen nový pětiletý kontrakt. Jihlavští
zastupitelé již v červnu schválili pokračování, v Purmerendu následně
učinili totéž.
Městu Jihlava i nadále zůstává k dispozici dům na náměstí v Purmerendu,
který slouží jako zázemí pro ubytování a setkávání v rámci partnerských
výměn pro obyvatele Jihlavy. Podpis
nové pětileté partnerské smlouvy
oběma primátory je domlouván na
první polovinu října do Jihlavy. -lm-

