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

Prodej pozemku 403/3 a části 540/1 v k.ú. Chotěnice
Číslo materiálu: 9/5

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Vyjádření Správy majetku
Architekt Šimkovi odprodej
Krátká důvodová zpráva:
Předkládám Zastupitelstvu města Heřmanův Městec žádost manželů Zdenky a Radima Šimkových na
odkoupení pozemku parcelní číslo 403/3 a části pozemku parcelní číslo 540/1 v k.ú. Chotěnice. Jedná se o
pozemky v Radlíně, které jsou vedené jako ostatní plocha, ostatní komunikace a jsou využívány pouze
jako přístupová cesta k nemovitostem Šimkových. Tato část cesty je obklopena pozemky v jejich
majetku. Žadatelé uhradí kolek v hodnotě 2.000,- Kč pro vklad na Katastr nemovitostí a vyhotovení
geometrického plánu.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 21.6.2022 do 7.7.2022.
Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č. 10, dne 16.6.2022. Rada města
Heřmanův Městec doporučuje zastupitelům města předložený materiál ke schválení.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Bc. Kateřina Vohralíková - referent správy majetku

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 12.9.2022
Prodej pozemku 403/3 a části 540/1 v k.ú. Chotěnice

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

s c h v a l u j e
odprodej pozemku parcelní číslo 403/3 a část pozemku parcelní číslo 540/1 v k.ú. Chotěnice
manželům Zdence a Radimovi Šimkovým, [osobní údaj odstraněn] za cenu 154,- Kč/m2

II.

u k l á d á
zajistit podepsání kupní smlouvy s paní Zdenkou Šimkovou a panem Radimem Šimkem
Termín: 09.12.2022
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku (SM)

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

