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I.

II.

s c h v a l u j e
1. budoucí přijetí daru stavby zastávky MHD a chodníku, dle přílohy č. 1, vybudovaných
a umístěných na části pozemku parc.č. 707/1 v k.ú. České Budějovice 4, od investora
stavby konkrétní fyzické osoby,
2. budoucí prodej části pozemku parc.č. 707/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře cca 1800 m2 v k.ú. České Budějovice 4, zastavěné stavbou parkovacích ploch
a vjezdů, dle přílohy č. 1, konkrétní fyzické osobě, za cenu v místě a čase obvyklou ve
výši 930 Kč/m2 (bez stavby parkovacích ploch), každoročně navýšenou podle roční míry
inflace k 31.12. předchozího roku, s podmínkou uzavření kupní smlouvy po vybudování
parkovacích ploch, vjezdů, autobusové zastávky a chodníku dle přílohy č. 1 s tím, že
před podpisem této kupní smlouvy bude městu darována nově vybudovaná stavba
zastávky MHD a chodníku od investora a plátce konkrétní fyzické osoby + náklady
spojené s prodejem,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu smlouvu budoucí darovací a smlouvu budoucí
kupní,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu budoucí darovací a smlouvu budoucí kupní.
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