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 částí pozemků p.č. 1173/167, 1173/126 v k.ú. HM
Číslo materiálu: 9/4

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Vyjádření Správy majetku
Krátká důvodová zpráva:
Předkládám Zastupitelstvu města Heřmanův Městec k projednání žádost pana Jakuba Žáčka na odkoupení
částí pozemků parcelní číslo 1173/126 a 1173/167 v k.ú. Heřmanův Městec. Pan Žáček reagoval na
zveřejněné záměry na úřední desce č. 11, 12, 13 ze dne 4.8.2022.
Zmiňované záměry byly vyvěšeny v souvislosti s předchozími žádostmi manželů Dostálových, Malých a
pana Tetřeva, které rada města projednávala dne 3.8.2022. Správa majetku tedy nedoporučuje odprodat
tyto části panu Žáčkovi, a to vzhledem k tomu, že již o tyto části požádali občané Heřmanova Městce.
Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č. 13 dne 31.8.2022. Rada města
Heřmanův Městec nedoporučuje zastupitelům odprodej zmíněných pozemků.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Bc. Kateřina Vohralíková - referent správy majetku

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 12.9.2022
Odprodej částí pozemků p.č. 1173/167, 1173/126 v k.ú. HM

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

n e s c h v a l u j e
odprodej části pozemků parcelní číslo 1173/167 a 1173/126 v k.ú. Heřmanův Městec panu Jakubu
Žáčkovi [osobní údaj odstraněn]

II.

u k l á d á
zajistit informování pana Jakuba Žáčka o výsledku jednání zastupitelstva města
Termín: 07.10.2022
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku (SM)

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

