MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 9. 2019

Bod programu:

22

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor správy majetku

Zpracoval:

Ing. Radomír Bradáč
Bc. Ludmila Bortlová

Název bodu:

Výkup pozemku parc. č. st. 600 v k.ú. Hranice

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
výkup pozemku parc. č. st. 600 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 107 m2 v k.ú.
Hranice od vlastníků evidovaných na LV 3771 pro k.ú. Hranice a obec Hranice ( viz.
důvodová zpráva) do vlastnictví města Hranic za cenu 380 Kč/m2
a pověřuje starostu města k podpisu smluv
T: 12. 12. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč

Předcházející usnesení ve věci:
628/2019 - RM 18 ze dne 3.9.2019

Důvodová zpráva:
Na základě úkolu z Rady města Hranic dne 12.3.2013 měl odbor správy majetku řešit
majetkoprávně pozemky parc.č. 600 a 596/3 v k.ú. Hranice.
Jednalo se o pozemky v ulici Hřbitovní, které nebyly v majetku Města Hranic a zasahovaly do
komunikace ulice Hřbitovní – viz příloha snímek mapy.
Pozemek parc.č.st. 596/3 v k.ú. Hranice se podařilo vykoupit v roce 2013.
U pozemku parc.č. st. 600 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o 107 m2 bylo již v roce
2010 zahájeno dědické řízení. Postupně však byla zahajována další dědická řízení u důvodu
úmrtí dědiců.
K dnešnímu dni jsou spoluvlastníky pozemku parc.č.st. 600 zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště o 107 m2 v k.ú. Hranice:
- id. 3/8 –
- id. 1/16 –
- id. 1/16 –
- id. 1/2 Spoluvlastníci byli požádáni o vyjádření ve věci prodeje svého podílu městu Hranice za
cenu, kterou město Hranice vykupuje pozemky pod komunikacemi tj. 380 Kč/m2 a termínem
pro vyjádření do 20.8.2019.
Tři souhlasí s prodejem svého podílu za cenu 380 Kč/m2.
Paní se k odprodeji v daném termínu nevyjádřila.
Rada města Hranic dne 3.9.2019 projednala materiál týkající se výkupu pozemku a
usnesením č. 628/2019 - RM 18 doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup
pozemku parc. č. st. 600 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 107 m2 v k.ú.
Hranice od vlastníků evidovaných na LV 3771 pro k.ú. Hranice a obec Hranice do vlastnictví
města Hranic za cenu 380 Kč/m2.
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
mapa parc.č.st. 600.pdf
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