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v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.
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Kopie katastrální mapy se zákresem

Příloha č. 2

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
schvaluje
prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 201/1, dle GP č. 2598-69/2018
označené parc.č. 201/4 o výměře 19 m2 [osobní údaj odstraněn] za kupní cenu ve
výši 19.000 Kč. Náklady spojené s převodem části pozemku hradí kupující.[osobní
údaj odstraněn]

Zpracováno dne 06.09.2018
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Rada města Tišnova

Ing. Drhlík Václav
vedoucí odboru

Ing. Suchomel
Ladislav
referent odboru

Právní garance

Garant

Ing. Souček Karel
místostarosta

Anotace
Obsahem materiálu je návrh prodeje části pozemku parc.č. 201/1 v k.ú. Tišnov,
bezprostředně sousedící s objektem k bydlení č.p. 253 na ulici Bezručova v Tišnově.

Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města je předložen k projednání prodej části pozemku parc.č. 201/1 v k.ú.
Tišnov ve vlastnictví města. Jedná se o majetkoprávní vypořádání po provedení stavby
nového oplocení v rámci realizace stavby parku pod kostelem, konkrétně jde o část pozemku
v bezprostřední blízkosti nemovitostí ve vlastnictví Ing. E. S. Výměra předmětné části
pozemku parc.č. 201/1 činí 19 m2. Kupní cena je navržena ve výši odpovídající ocenění dle
znaleckého posudku, tzn. 1.000 Kč/m2, náklady spojené s převodem ponese kupující.
Komise majetková na svém zasedání dne 19. 6. 2018 doporučila Radě města Tišnova schválit
vyhlášení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 201/1, dle GP č. 2598-69/2018
označené parc.č. 201/4 o výměře 19 m2 Ing. E[osobní údaj odstraněn]S[osobní údaj
odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn]T[osobní údaj odstraněn]
Komise majetková doporučila realizovat prodej části pozemku za kupní cenu stanovenou
na základě znaleckého posudku, tj. 1.000 Kč/m2. Náklady spojené s převodem části pozemku
ponese kupující.
Rada města Tišnova na své schůzi dne 18. 7. 2018 schválila vyhlášení záměru prodeje části
pozemku parc.č. 201/1 v k.ú. Tišnov dle doporučení komise majetkové ze dne 19. 6. 2018.
Záměr vyvěšen na úřední desce: 20. 7. 2018
sňat bude bezprostředně před termínem konání zasedání zastupitelstva města, na kterém
bude převod vlastnictví k části pozemku v k.ú. Tišnov schvalován.
Rada města Tišnova na své schůzi dne 29. 8. 2018 doporučila Zastupitesltvu města Tišnova
schválit prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 201/1, dle GP č. 2598-69/2018 označené
parc.č. 201/4 o výměře 19 m2 Ing.[osobní údaj odstraněn]E[osobní údaj odstraněn]S[osobní
údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn]T[osobní
údaj odstraněn], za kupní cenu ve výši 19.000 Kč. Náklady spojené s převodem části pozemku
hradí kupující.

