g
l

!..'ň*
?

l
Usnesení

12. zasedáníZastupitelstva města Kdyně
konaného dne 10. října 2016
?

1. ZM schválilo:

1.1. Přímý prodej pozemků v areálu bývalých kasáren, které jsou ve vlastnictví Ministerstva

obrany-ČR Městu Kdyně.
Jedna se o p.p.c. 385/5 ostatni plocha, ostatni komunikace o vymere 1282 m , p.p.c. 386/l
ostatni plocha, sportoviste a rekreacni plocha o vymere 1627 m , p.p.c. 395/4 ostatni plocha,
?)ina plocha o vymere 5 955 m , p.p.c. 395/9 ostatni plocha, )ina plocha o vymere 1011 m ,
p.p.c. 395/10 ostatni plocha, )ina plocha o vymere 176 m , p.p.c. 395/36 ostatni plocha, )ina
plocha o vymere 139 m , p.p.c. 395/43 ostatm plocha, )ina plocha o vymere 820 m , p.p.c.
1560 ostatni plocha, )ina plocha o vymere 30 m , vedenych na listu vlastnictvi c. 1283 pro
k.ú. Kdyně za cenu 2 781 300,00 Kč.
1.2.

Prodej části pozemkové parcely č. 11 30/1, díl ,,a" o výměře 31m2 a části p.p.č.608/4, díl ,,b?
o vymere 29 m v k.u. Kdyne, zamerene geometrickym planem c. 1425-1125/2016 pani
Zdence Ha)kove, Lesni 28, 345 06 Kdyne za cenu 200,- Kc/m . Duvodem prode)e ?1e
zajištění přístupu na pozemek ve vlastnictví paní Zdeňky Hájkové.
Náklady na sepsání kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující.

1.3.

Prodej pozemkové parcely č. 1070/42 o výměře 1006 m2 v k.ú. Kdyně určené k výstavbě
rodinného domu vlokalitě Na Skalce ve vlastnictví města Kdyně Janě a Karlovi
Mazancovým, Na Koželužně 624, 345 06 Kdyně.
Kupující se zavazují zahájit stavbu rodimiého domu do 2 let a podle F3 120 zákona
č. 183/2006 sb., o územním plánu a stavebním řádu je stavebník povinen oznámit
stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním dokončené stavby do 5 let od podepsání kupní
smlouvy. Cena pozemku )e stanovena 400,- Kc/m + DPH. Naklady spo)ene se sepsanim
kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Vpřípadě nedodržení těchto podmínek má Město Kdyn«: právo na zpětné odkoupení
pozernku za tutéž cenu.

1.4.

Prodej pozemkové parcely č. 1070/44 o výměře 890 m2 v k.ú. Kdyně určené k výstavbě
rodinného domu vlokalitě Na Skalce ve vlastnictví m«:sta Kdyně Iloně Zelenkové
a Stanislavu Orieščikovi, Markova 573, 345 06 Kdyně.
Kupující se zavazují zahájit stavbu rodinného domu do 2 let a podle § 120 zákona
č. 183/2006 sb., o územním plánu a stavebním řádu je stavebník povinen oznámit
stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním dokončené stavby do 5 let od podepsání kupní
smlouvy. Cena pozemku )e stanovena 400,- Kc/m + DPH. Naklady spo)ene se sepsanim
kupní smlouvy a vkladem do katastm nemovitostí uhradí kupující.
V případě nedodržení těchto podmínek má Město Kdyně právo na zpětné odkoupení
pozemku za tutéž cenu.

1.5.

Odkoupení st.p.č. 2039 o výměře 2 m2 oddělené geometrickým plánem č. 1434-1132/2016
zpozemkové parcely č. 1499, vše vk.ú. Kdyně od vlastníků pana Daniela Smolíka,
Družstevní 580, 345 06 Kdyně a paní Soni Dohnalové, Dělnická 323, 345 06 Kdyně za cenu

400,- Kč/m2.
Náklady na sepsání kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitosti
uhradí Město Kdyně.
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