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Číslo usnesení:

Materiál pro jednání Zastupitelstva města České Budějovice dne: 3. 9. 2018
Dispozice s majetkem města - směna částí pozemků parc. č. 1693/1 a parc. č. 753/1 v k.
ú. České Budějovice 3 - "PPO stoka JIH" (ul. Suchomelská) - protipovodňová opatření

K bodu:
Zpracoval:

Martina Bürgerová, DiS.
majetkový odbor

Podpis:

Předkládá:

Ing. Petr Holický
náměstek primátora

Podpis:

Projednáno s:
Důvod předložení:

žádost konkrétních fyzických osob v rámci investiční akce města ČB
"PPO stoka JIH" - protipovodňová opatření
bod jednání nemá vazbu na rozpočet MO

K jednání přizváni:
Návrh usnesení:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
směnu částí pozemku parc. č. 1693/1 (trvalý travní porost), oddělených dle geometrického
plánu č. 5464-392/2018 a označených jako nově vzniklé pozemky:
- parc. č. 1693/4 (trvalý travní porost) o výměře 24 m2
- parc. č. 1693/5 (trvalý travní porost) o výměře 2 m2
- parc. č. 1693/6 (trvalý travní porost) o výměře 17 m2
(celkem o výměře 43 m2) v k. ú České Budějovice 3, ve vlastnictví konkrétních fyzických
osob,
za části pozemku parc. č. 753/1 (vodní plocha, koryto vodního toku umělé), oddělených dle
geometrického plánu č. 5464-392/2018 a označených jako nově vzniklé pozemky:
- parc. č. 753/6 (vodní plocha, koryto vodního toku umělé) o výměře 37 m2
- parc. č. 753/7 (vodní plocha, koryto vodního toku umělé) o výměře 6 m2
(celkem o výměře 43 m2) v k. ú. České Budějovice 3, ve vlastnictví statutárního města České
Budějovice, bez finančního vyrovnání,
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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důvodová zpráva
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