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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1601/100, dle geometrického plánu č.
2732-204/2020 označené jako parc.č. 1601/123 o výměře 35 m2 společnosti E. ON
Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, za kupní cenu
36.750 Kč + DPH. Náklady spojené s převodem vlastnictví k části pozemku hradí
kupující.
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Anotace
Předložený materiál navrhuje prodej části pozemku parc.č. 1601/100 v k.ú. Tišnov
společnosti E. ON Distribuce, a.s. pro účely umístění nové kioskové trafostanice. Jedná se o
část pozemku u stávajícího oplocení areálu HZS Jmk na Trnci.

Důvodová zpráva
E. ON Distribuce, a.s. plánuje stavbu „Tišnov, Trnec, obnova VN109+TS SKLAD CO,
1040015537“, jejíž součástí je také výměna původní sloupové trafostanice za novou
kioskovou. Umístění nové trafostanice se předpokládá u stávajícího oplocení areálu
Hasičského záchranného sboru Jmk na Trnci. Z tohoto důvodu žádá společnost E. ON
Distribuce, a.s. o odkoupení části pozemku. Obdobné prodeje se v minulosti realizovaly u
tišnovské nemocnice a na sídlišti U Humpolky s tím, že kupní cena byla stanovena na základě
znaleckého posudku a veškeré náklady spojené s prodejem hradil kupující.
Komise majetková Rady města Tišnova na svém zasedání dne 4. 9. 2019 doporučila Radě
města Tišnova schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č.
1601/100 pro účely umístění nové trafostanice.
Komise majetková dále doporučila stanovit kupní cenu na základě znaleckého posudku.
Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Rada města Tišnova na své schůzi dne 11. 12. 2019 schválila vyhlášení záměru prodeje části
pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1601/100 o výměře cca 40 m2 společnosti E. ON Distribuce, a.s.,
IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, pro účely umístění nové trafostanice.
Výměra prodávané části pozemku bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu.
Záměr vyvěšen na úřední desce: 11. 12. 2019
Sňat bude bezprostředně před termínem konání zasedání zastupitelstva města, na kterém
bude prodej části pozemku schvalován.
Geometrickým plánem č. 2732-204/2020 byla výměra části pozemku parc.č. 1601/100 v k.ú.
Tišnov upřesněna na 35 m2. Znaleckým posudkem č. 1275-35/2020 byla část pozemku
oceněna částkou 36.750 Kč.
Rada města Tišnova ma své schůzi dne 3. 6. 2020 doporučila Zastupitelstvu města Tišnova
schválit prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1601/100, dle geometrického plánu č.
2732-204/2020 označené jako parc.č. 1601/123 o výměře 35 m2 společnosti E. ON Distribuce,
a.s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, za kupní cenu 36.750 Kč + DPH. Náklady
spojené s převodem vlastnictví k části pozemku hradí kupující.

