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

Směna pozemků - Radlín
Číslo materiálu: 9/9

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Architek Šimkovi směna
Vyjádření Správy majetku
Krátká důvodová zpráva:
Předkládám Radě Města Heřmanův Městec žádost manželů Zdenky a Radima Šimkových o směnu
pozemků parcelní číslo 506/17, 506/18 a 506/19 v k.ú. Chotěnice o celkové výměře 142 m2 za městský
pozemek parcelní číslo 482/3 o výměře 127 m2 v k.ú. Chotěnice. Směnou pozemků by došlo k
pozemkovému scelení polní cesty, která je v majetku města. Žadatelé uhradí kolek v hodnotě 2.000,- Kč
pro vklad na Katastr nemovitostí.
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
Směna pozemků - Radlín

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

s c h v a l u j e
směnu městského pozemku parcelní číslo 482/3 o výměře 127 m2 v k.ú. Chotěnice za pozemky
506/17, 506/18 a 506/19 v k.ú. Chotěnice o celkové výměře 142 m2 s paní Zdenkou Šimkovou a
panem Radimem Šimkem, [osobní údaj odstraněn]

II.

u k l á d á
zajistit podepsání směnné smlouvy s paní Zdenkou Šimkovou a panem Radimem Šimkem
Termín: 30.09.2022
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku (SM)

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

