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Číslo usnesení:

Materiál pro jednání Zastupitelstva města České Budějovice dne: 20. 3. 2017
Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 3, ul. Průběžná,
Pražská tř. (cz Immobilien s. r. o.)

K bodu:
Zpracoval:

Martina Bürgerová, DiS.
majetkový odbor

Podpis:

Předkládá:

Ing. Petr Holický
náměstek primátora

Podpis:

Projednáno s:

radou města dne 06. 03. 2017, usnesení č. 349/2017

Důvod předložení:

žádost společnosti cz Immobilien s.r.o.
bod jednání má vazbu 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
směnu pozemků v k. ú. České Budějovice 3, které jsou ve vlastnictví společnosti cz
Immobilien s.r.o., se sídlem Lannova tř. 14/9, 370 01 České Budějovice, IČO 26104563:
- parc. č. 1862/1 orná půda o výměře 207 m2
- parc. č. 1865/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2
- parc. č. 1865/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 834 m2
- část parc. č. 1865/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 333 m2
- část parc. č. 2120/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2
za části pozemků v k. ú. České Budějovice 3, které jsou ve vlastnictví statutárního města
České Budějovice:
- parc. č. 1863/5 zahrada o výměře 19 m2
- parc. č. 1863/6 zahrada o výměře 22 m2
- parc. č. 1866 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 250 m2
- parc. č. 2139/53 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 159 m2
- parc. č. 4728/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 997 m2
s finančním vypořádáním rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí ve prospěch
statutárního města České Budějovice ve výši 2.529.960 Kč,
u k l á d á
1. Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu směnnou smlouvu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat směnnou smlouvu.
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