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Číslo jednací: KP-ZM/407/2021/M/196

Číslo usnesení:

Materiál pro jednání Zastupitelstva města České Budějovice dne: 1. 11. 2021
K bodu:

Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemku parc. č. 2162/66, k. ú. České
Budějovice 2 za pozemky parc. č. 2014/8, k. ú. České Budějovice 2, parc. č. 2599/53,
2599/55, 2599/56, k. ú. České Budějovice 6, konkrétní fyzická osoba – sídliště Vltava x
Mladé

Zpracoval:

Eva Vachová
majetkový odbor

Podpis:

Předkládá:

JUDr. Ing. Tomáš Bouzek
náměstek primátora

Podpis:

Projednáno s:

radou města dne 04. 10. 2021, usnesení nebylo přijato.

Důvod předložení:

žádost konkrétní fyzické osoby,
bod jednání nemá vazbu na rozpočet

K jednání přizváni:
Návrh usnesení:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
1. varianta:
záměr směny pozemku parc. č. 2162/66, o výměře 2314 m2 (ostatní plocha, jiná plocha),
k.ú. České Budějovice 2, v podílovém spoluvlastnictví (každý id. ½) konkrétní fyzické
osobyza pozemky parc.č. 2014/8, o výměře 1514 m2 (ostatní plocha, jiná plocha), k.ú.
České Budějovice 2 a parc. č. 2599/53 o výměře 739 m2 (orná půda), k.ú. České
Budějovice 6 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, IČO 00244732
a záměr odkoupení pozemků parc. č. 2162/68, o výměře 1895 m2 (jiná plocha, ostatní
plocha) a parc. č. 2162/26, o výměře 525 m2, (jiná plocha , ostatní plocha), k.ú. České
Budějovice od podílových spoluvlastníků (každý id. ½) konkrétní fyzické osobě za
celkovou částku 1 Kč
s tím, že se konkrétní fyzické osoby vzdají ve smlouvě všech případných právních
nároků, které uplatňují nebo mohou uplatnit vůči statutárnímu městu České Budějovice
v souvislosti s vlastnictvím pozemků parc. č. 2162/26, parc. č. 2162//66, parc. č.
2162/68, parc. č. 2162/70, parc. č. 2162/71 a parc. č. 2162/72, k.ú. České Budějovice 2,
2. varianta:
záměr směny pozemku parc. č. 2162/66, o výměře 2314 m2 (ostatní plocha, jiná plocha),
k.ú. České Budějovice 2, v podílovém spoluvlastnictví (každý id. ½) konkrétní fyzické
osoby,
za pozemky parc.č. 2599/53 o výměře 739 m2 (orná půda), parc. č. 2599/55, o výměře
803 m2, (orná půda) a parc. č. 2599/56, o výměře 839 m2, (orná půda), k.ú. České
Budějovice 6 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, IČO 00244732
a záměr odkoupení pozemků parc. č. 2162/68, o výměře 1895 m2 (jiná plocha, ostatní
plocha) a parc. č. 2162/26, o výměře 525 m2, (jiná plocha , ostatní plocha), k.ú. České
Budějovice od podílových spoluvlastníků (každý id. ½) konkrétní fyzické osoby za
celkovou částku 1 Kč
s tím, že se konkrétní fyzické osoby (podílový spoluvlastníci) vzdají ve smlouvě všech
případných právních nároků, které uplatňují nebo mohou uplatnit vůči statutárnímu

II.

městu České Budějovice v souvislosti s vlastnictvím pozemků parc. č. 2162/26, parc. č.
2162//66, parc. č. 2162/68, parc. č. 2162/70, parc. č. 2162/71 a parc. č. 2162/72, k.ú.
České Budějovice 2,
u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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