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Název:
Prodej pozemku p.č. 778/19 v k.ú. Děčín – Staré Město
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 778/19 o výměře 261 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro ****** za cenu 78.300,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 18 18 37 03 ze dne 23.10.2018 doporučila ZM schválit prodej pozemku p.č. 778/19 o
výměře 261 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu
78.300,00 Kč + ostatní náklady.

Cena:

78 300,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Pozemek v pronájmu pro ČZS ZO Pod Chlumem, Děčín III
- Záměr města zveřejněn usnesením č. ZM 07 07 08 14 ze dne 25.10.2007
- V průběhu let 2008 – 2013 prodávány pozemky - zahrady jednotlivým uživatelů dle obdržených žádostí
- 07.09.2018 žádost ****** o prodej pozemku, který užívá jako zahradu
- OMH opětovně zveřejnil po dobu 15 dnů záměr města prodat pozemek
- Jedná se o doprodej zbytkových pozemků, kde již 90% ostatních pozemků je prodaných z vlastnictví
statutárního města Děčín
Usnesením č. ZM 08 10 06 30 – 90 ze dne 27.11.2008 byly schváleny odprodeje jednotlivých zahrad
stávajícím uživatelům. Současně byl ČZS ZO Děčín III, osada Pod Chlumem, Děčín III schválen bezúplatný
převod cestiček, vedoucích uvnitř kolonie.
Usnesením č. ZM 07 07 08 14 ze dne 25.10.2007 byl zveřejněn záměr města prodat mj. pozemek p.č. 778 o
výměře 15852 m2, který byl následně geometrickým plánem rozdělen i na projednávaný pozemek p.č. 778/19
o výměře 261 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město.
Poté OMH průběžně předkládal k projednání RM a ZM další žádosti o prodej zahrádek.
Dne 07.09.2018 OMH obdržel žádost o prodej pozemku p.č. 778/19, na němž se nachází zahrada, kterou
užívá žadatelka. OMH na základě obdržené žádosti opětovně zveřejnil záměr města prodat požadovanou část
pozemku, dle usnesení č. ZM 07 07 08 14 ze dne 25.10.2007.
Návrh kupní ceny : dle Zásad – II.pásmo, tj. 1000,00 Kč x koef 0,3 (zahrada) = 300,- Kč/m2, tj. při výměře 261
m2 = kupní cena 78.300,00 Kč
Nájemní smlouva: 1x ČZS ZO „Pod Chlumem“, zast. panem ******
Účel dle žádostí: zahrada
Žadatel: ****** - není v evidenci dlužníků města
Vyjádření:
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