MĚSTO ČESKÉ VELENICE
Revoluční 228, 378 10 České Velenice, tel., fax 384 758 011
e-mail: kvopelka@meu.velenice.cz, www.velenice.cz

Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zveřejňuje město České
Velenice záměr prodeje majetku města, který projednalo zastupitelstvo města.

Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne 28.1. 2019
schválilo
záměr prodeje částí pozemku p.č. dle KN 1799
v k.ú. České Velenice včetně jeho součástí a příslušenství
(usnesení 3/2f)
Jedná se o pozemek u domu čp. 47, který je součástí pozemku p.č. 1794/1 v k.ú. České Velenice (ulice
Tylova)
Charakteristika pozemku:
Pozemek p.č. 1799 - část o výměře cca 72 m2 kulturou zast.plocha/zbořeniště (v zákresu jako díl 1)
Pozemek p.č. 1799 - část o výměře cca 84 m2 kulturou zast.plocha/zbořeniště (v zákresu jako díl 2)
Cena kupní:
V případě schválení záměru prodeje Pozemků bude stanoven návrh kupní ceny příslušným znalcem
(jako cena v čase a místě obvyklá). Budoucí kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem
Pozemku.
Záměr:
Koupě pozemku za účelem zřízení zahrádky – odpočinkové aktivity, parkování, Scelení nemovitostí
Usnesení: ZASTUPITELSTVO MĚSTA
I.
ruší usnesení č. 3B, přijaté na 24. zasedání zastupitelstva města dne 18.6. 2018
II.
si dle § 84 odst. 4 a v souladu s ustanovením § 39 a násl. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů vyhrazuje právo rozhodnout o majetkové
záležitosti – Záměr prodeje částí pozemku p.č. 1799 v k.ú. a obci České Velenice, a to takto:
Zastupitelstvo města České Velenice souhlasí/nesouhlasí se záměrem prodeje částí pozemku
p.č. 1799 (specifikováno zákresem v mapě jako díl 1 a díl 2) v k.ú. České Velenice včetně jejich
součástí a příslušenství za podmínek převodu, uvedených v důvodové zprávě tohoto zápisu,
tj:
- přesné výměry převáděných částí budou určeny příslušným geometrickým plánem
- budoucí kupující přebírá veškerá práva a povinnosti vlastníka pozemku nebo třetích osob,
vztahujících se v době převodu k předmětné nemovitosti
- cena kupní bude stanovena příslušným znalcem jako cena v čase a místě obvyklá. Budoucí
kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem předmětných nemovitostí
III.
ZM ukládá MO učinit kroky ve smyslu usnesení zastupitelstva města
Podmínky převodu - viz. výše
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