Materiál číslo: 18

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 11.12.2017
Předkládá Rada města Tišnova
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
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Odkoupení pozemku parc.č. 770/1 v k.ú. Tišnov (pod Květnicí)
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
odkoupení pozemku parc.č. 770/1 o výměře 324 m2 v k.ú. Tišnov ve vlastnictví [osobní
údaj odstraněn] , za kupní cenu ve výši 13.000 Kč. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí město Tišnov.
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Anotace
Obsahem materiálu je odkoupení pozemku parc.č. 770/1 v k.ú. Tišnov, tvořící okrajovou část
hory Květnice navazující na pozemky ve vlastnictví města.

Příloha č. 1

Důvodová zpráva
Vlastník pozemku parc.č. 770/1 o výměře 324 m2 v k.ú. Tišnov nabízí městu Tišnov uvedený
pozemek k odkoupení. Pozemek leží pod Květnicí ve vzdálenosti cca 90 m od budovy
penzionu, nad parkovištěm na ulici Králova.
Pozemek navazuje na pozemky ve vlastnictví města a je součástí ochranného pásma
Květnice. OSMKS doporučuje odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 770/1 realizovat.
Komise majetková Rady města Tišnova na svém zasedání dne 7. 11. 2017 doporučila Radě
města Tišnova doporučit Zastupitelstvu města Tišnova schválit odkoupení pozemku v k.ú.
Tišnov parc.č. 770/1 o výměře 324 m2 ve vlastnictví J. M., nar. ………….., trvale bytem H. 834,
T. za kupní cenu stanovenou na základě znaleckého posudku.
Znaleckým posudkem č. 4296-236/2017 ze dne 19. 11. 2017 byl pozemek parc.č. 770/1
oceněn částkou 13.000 Kč.
Rada města Tišnova na své schůzi dne 22. 11. 2017 doporučila Zastupitelstvu města Tišnova
schválit odkoupení pozemku parc.č. 770/1 o výměře 324 m2 v k.ú. Tišnov ve vlastnictví J. M.,
nar. ……………., trvale bytem H. 834, T., za kupní cenu ve výši 13.000 Kč. Náklady spojené
s převodem pozemku hradí město Tišnov.

