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K jednání přizváni:
Návrh usnesení:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. budoucí odkoupení dokončené stavby parkovacího stání, chodníku, vjezdu a přechodu na
pozemcích parc. č. 2115/7, 2117/17, 2117/1 a parc. č. 2115/1, k.ú. České Budějovice 2
od investora stavby Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.,
se sídlem U Hvízdala 1402/9, 370 11 České Budějovice, IČO 65053079, za cenu
a podmínek stanovených dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“, tj. 2.000 Kč + DPH,
2. budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 2115/1 zastavěnou parkovacím stáním
investora stavby Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú., se
sídlem U Hvízdala 1402/9, 370 11 České Budějovice, IČO 65053079., za cenu
stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“, tj. ve výši 2.000 Kč + DPH,
v rámci stavby „Novostavba nebytového objektu – rozšíření centra ARPIDA, České
Budějovice“, vše v rozsahu dle přílohy č. 3,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní (na stavby
ZTV a pozemek) a po splnění podmínek budoucí kupní smlouvy předložit primátorovi
města k podpisu kupní smlouvu včetně smlouvy o postoupení práv z odpovědnosti za
vady,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvy o smlouvě budoucí kupní (na stavby ZTV a pozemek) a po splnění
podmínek budoucí kupní smlouvy podepsat kupní smlouvu včetně smlouvy o postoupení
práv z odpovědnosti za vady.
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