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I.

II.

s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2137/132 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
743 m2, parc. č. 2137/152 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1215 m2, parc. č.
2137/154 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2662 m2, parc. č. 2137/207 – ostatní plocha, zeleň
o výměře 9526 m2 a části pozemku parc. č. 2137/133 oddělené geom. plánem a označené jako
pozemek parc. č. 2137/391 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 520 m2, vše k.ú. České
Budějovice 2, z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města České
Budějovice, se závazkem statutárního města České Budějovice užívat převáděný majetek ve
veřejném zájmu (veřejná zeleň, pěší a místní komunikace a parkovací plochy v sídlišti
v souladu s územním plánem); převáděný majetek nevyužívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům, nepronajímat jej ani přenechat do pachtu, ani takové nakládání strpět
a s podmínkou zřízení věcného práva ve prospěch České republiky (oprávněný), spočívajícího
v závazku statutárního města České Budějovice (povinný) převáděný majetek nepřevést (ani
z části), jinak nezcizit ani nezatížit ve prospěch třetí osoby, to vše po dobu 10 let od právních
účinků vkladu vlastnického práva k převáděnému majetku,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o bezúplatném převodu.
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