Předkladatel:
Poznámka:

Josef Kozel - starosta města
Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Materiál do 3. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,
konaného v pondělí 12. září 2022 v 17:00

Odprodej části pozemku p.č. 1173/167 v k.ú. HM
Číslo materiálu: 9/3

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
architekt p. Tetřev
SM p. Tetřev
Zápis z jednání
Krátká důvodová zpráva:
Předkládám Zastupitelstvu města Heřmanův Městec k projednání žádost pana Zdeňka Tetřeva o
odkoupení části pozemku parcelní číslo 1173/167 v k.ú. Heřmanův Městec. Pozemek se nachází v ulici
Pod Nádražím. Rada města na svém zasedání dne 3.8.2022 doporučila odkup této části pozemku a uložila
vyvěsit záměr o prodeji. Na základě tohoto záměru se přihlásil další uchazeč o odprodej, který navrhl
vyšší kupní cenu, než je stanovena Cenovou mapou města. Rada města projednala opětovně žádost pana
Tetřeva a změnila svoje rozhodnutí ze dne 3.8.2022 na nedoporučuje.
Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č. 13 dne 31.8.2022. Rada města
Heřmanův Městec nedoporučuje zastupitelům odprodej části pozemku.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Bc. Kateřina Vohralíková - referent správy majetku

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 12.9.2022
Odprodej části pozemku p.č. 1173/167 v k.ú. HM

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

n e s c h v a l u j e
odprodej části pozemku parcelní číslo 1173/167 v k.ú. Heřmanův Městec panu Zdeňku
Tetřevovi,[osobní údaj odstraněn] za cenu 301,- Kč/m2 dle zákresu v mapě v příloze

II.

u k l á d á
zajistit informování pana Tetřeva o výsledku jednání zastupitelstva města
Termín: 30.12.2022
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku (SM)

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

