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Odkoupení části pozemku parc.č. 197 v k.ú. Tišnov (park pod
kostelem)
Obsah materiálu
Anotace
Důvodová zpráva

Příloha č. 1

Kopie katastrální mapy se zákresem

Příloha č. 2

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
schvaluje
odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 197, dle geometrického plánu č.
2571-10/2018 označené parc.č. 197/2 o výměře 88 m2, ve vlastnictví [osobní údaj
odstraněn], za kupní cenu 88.000 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku
hradí město Tišnov.
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Anotace
Předložený materiál obsahuje návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v souvislosti s
výstavbou parku pod kostelem v Tišnově.

Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města je předloženo k projednání odkoupení části pozemku parc.č. 197 v k.ú.
Tišnov ve vlastnictví pana Petra Topinky. Jedná se o majetkoprávní vypořádání po provedení
stavby nového oplocení v rámci realizace stavby parku pod kostelem. Před započetím stavby
byla mezi městem a vlastníkem pozemku parc.č. 197 uzavřena v roce 2014 Smlouva o
budoucí kupní smlouvě.
Výměra odkupované části pozemku parc.č. 197 po zaměření nového oplocení činí 84 m 2.
Dohodnutá kupní cena v budoucí smlouvě činí částku 1.000 Kč/m 2, náklady spojené s
převodem hradí město.
Rada města Tišnova na své schůzi dne 23. 5. 2018 doporučila Zastupitelstvu města Tišnova
schválit odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 197 ve vlastnictví P. T., za kupní cenu
88.000 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku hradí město Tišnov.

