Číslo jednací: KP-ZM/715/2017/M/315

Číslo usnesení:

Materiál pro jednání Zastupitelstva města České Budějovice dne: 6. 11. 2017
Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 397/23 a pozemků parc. č.
180/2 a 180/12 v k. ú. České Vrbné a pozemků parc. č. 2190/5 a 2215/2 v k. ú. České
Budějovice 2 – ProInvesta CB, Nová Vltava

K bodu:

Zpracoval:

Eva Vachová
majetkový odbor

Podpis:

Předkládá:

Ing. Petr Holický
náměstek primátora

Podpis:

Projednáno s:

radou města dne 30. 10. 2017

Důvod předložení:

žádost společnosti ProInvesta CB s.r.o.,
vazba na rozpočet MO A/Ú 1086 – příjmy z prodeje pozemků

K jednání přizváni:
Návrh usnesení:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemků parc. č. 180/12 o výměře 5403 m2, parc. č. 180/2 o výměře 2733 m2
a části pozemku parc. č. 397/23 oddělené geometrickým plánem č. 848-30/2017 a stejně
označené jako parc. č. 397/23 o výměře 287 m2 v k. ú. České Vrbné a pozemků parc. č.
2190/5 o výměře 2106 m2 a parc. č. 2215/2 o výměře 321 m2 v k. ú. České Budějovice 2
(celkem 10850 m2) za nejvýše nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase
obvyklou ve výši 22.153.000 Kč (plus navýšení o 21%) a za podmínky uzavření smlouvy
o zřízení bezúplatného věcného břemene na částech pozemku parc. č. 180/2, k. ú. České
Vrbné a parc. č. 2215/2 a parc. č. 2190/5, k. ú. České Budějovice 2, spočívajícího ve strpění
umístění kanalizačního a vodovodního řadu a v právu vstupu na pozemky za účelem nutných
oprav, údržby a odborné revize, v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem mezi
statutárním městem České Budějovice (jako oprávněným) a vlastníkem pozemku (jako
povinným),
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.

důvodová zpráva
přehledná situace
podrobná situace
letecký snímek
situace - původní žádost

Kolovadlo:
znalecký posudek dodatek č.1

