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úkol z RM
vazba na rozpočet MO - A/Ú 6017 - kapitálové výdaje - výkup pozemků
výkup nebyl plánován v rozpočtu na rok 2018

K jednání přizváni:
Návrh usnesení:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
odkoupení pozemků v k.ú. České Budějovice 2 od České republiky – Ministerstva financí, se
sídlem Letenská 15, Praha 1, IČO: 00006947, do vlastnictví statutárního města České
Budějovice, a to:
- pozemku parc. č. 2137/110 – ostatní plocha, zeleň o výměře 683 m2 za kupní cenu ve výši
775.800 Kč,
- pozemku parc. č. 2137/368 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2390 m2 za kupní cenu ve výši
3.270.000 Kč,
- pozemku parc. č. 1884/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 399 m2 za kupní cenu ve
výši 222.000 Kč,
- pozemku parc. č. 1635/55 – ostatní plocha, zeleň o výměře 154 m2 za kupní cenu ve výši
275.000 Kč,
- části pozemku oparc. č. 1635/56 oddělené geom. plánem a označené novým parc. č. 1635/60
– ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 166 m2 za kupní cenu ve výši 296.000 Kč,
u k l á d á
1. Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu kupní smlouvy s nabídkovou cenou do veřejné
soutěže,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat kupní smlouvy s nabídkovou cenou do veřejné soutěže.
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