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Číslo jednací: KP-ZM/582/2018/M/274

Číslo usnesení:

Materiál pro jednání Zastupitelstva města České Budějovice dne: 10. 12. 2018
Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 946/6 za pozemky parc. č.
914/3, 931/6, 929/13 v k. ú. Litvínovice, vodní dílo „Zlatá stoka“

K bodu:
Zpracoval:

Eva Vachová
majetkový odbor

Podpis:

Předkládá:

JUDr. Ing. Tomáš Bouzek
náměstek primátora

Podpis:

Projednáno s:

radou města dne 16. 07. 2018, usnesení č. 947/2018

Důvod předložení:

majetkové vypořádání,
bod jednání nemá vazbu na rozpočet

K jednání přizváni:
Návrh usnesení:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
směnu části pozemku parc. č. 946/6 oddělené geometrickým plánem č. 2363-37/2018
a označené jako nově vzniklá parc. číslo 946/30 (orná půda) o výměře 474 m2 v k.ú.
Litvínovice ve vlastnictví konkrétních fyzických osobvé za pozemky parc. č. 914/3, o výměře
17 m2, parc. č. 931/6, o výměře 114 m2 a parc. č. 929/13, o výměře 120 m2, (ostatní plocha),
celkem o výměře 251 m2 v k.ú. Litvínovice ve vlastnictví statutárního města České
Budějovice, IČ 00244732, bez finančního vyrovnání, za podmínky uzavření smlouvy
o zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemcích parc. č. 934, 929/13, 929/6, 931/2,
931/6, 931/7, 914/2 a parc. č. 946/6, k.ú. Litvínovice, spočívajícího ve strpění a provozování
vodního díla „Zlaté stoky“ a v právu vstupu za účelem nutných oprav a údržby, v rozsahu, jak
je zaměřeno geometrickým plánem mezi statutárním městem České Budějovice (jako
oprávněným) a vlastníky pozemků (jako povinným), na dobu neurčitou.

II.

u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit směnnou smlouvu primátorovi města k podpisu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat směnnou smlouvu.
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důvodová zpráva
přehledná situace
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Kolovadlo:
znalecký posudek

