ZÁPIS
z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 3/2020 dne 9.3.2020
Zahájení
Jednání majetkové komise zahájila předsedkyně Ing. Jiřina Frýbová v 16:00 hodin v krizové místnosti
radnice.

MK je usnášeníschopná.

Přítomno:

7 členů,

Jmenovitě:

Ing. Jiřina Frýbová - předsedkyně
Lenka Knechtová -místopředsedkyně
Ing. Radek Benc
Ing. Martin Čechák

-

příchod 16:47

Mgr. Josef Flek
Tomáš Havlát
Mgr. Josef Košíček
Bohumila Malásková
Nepřítomen:

Anežka Štelclová
Ing. Petra Sedláčková -tajemnice
Ing. Ladislav Suchomel
Mgr. Eva Klimánková
Mgr. et Mgr. Jaroslav Salajka
Ing. Karel Souček
Kateřina Smetanová

Navržený program:

1.

Schválení programu

2.

Seznámení se stavem projednávaných bodů z jednání Komise majetkové

3.

Seznámení se stavem projednávaných bodů z jednání Komise majetkové dne 3.2.2020

4.

Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2365 v k.ú. Tišnov

S.

Směna částí pozemků v k.ú. Jamné u Tišnova

6.

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (Hony za Kukýrnou)

7.

Prodej bytu č. 2 na ulici Halasova 996 v Tišnově
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8.

Zpráva o hospodaření s byty za rok 2019

9.

Zpráva o hospodaření s nebytovými prostory za rok 2019

10.

Zpráva o provozu rekreačního střediska Brumov za rok 2019

11.

Vyhodnocení provozu a hospodaření s budovou kulturní dům Hajánky č.p.

12.

Výpis ze statistického zjišťování-valorizace nájemného nebytových prostor

13.

Výzva k vyhlášení stavu klimatické nouze

14.

Soudní smír mezi městem Tišnovem a společností Ekostavby Brno, a.s.

15.

Různé
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1. Schválení programu
Usnesení:
Komise majetková schvaluje pozměněný program jednání Komise majetkové města Tišnova č.
3/2020.
Hlasováno: pro

7, proti O,

zdržel se O, přítomno

Usnesení bylo přijato.

7.

2.

Soudní smír mezi městem Tišnovem a společností Ekostavby Brno, a.s.

3.

Seznámení se stavem projednávaných bodů z jednání Komise majetkové

4.

Seznámení se stavem projednávaných bodů z jednání Komise majetkové dne

5.

Žádost o prodej části pozemku parc.č.

6.

Směna částí pozemků v k.ú. Jamné u Tišnova

7.

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (Hony za Kukýrnou)

8.

Prodej bytu č. 2 na ulici Halasova 996 v Tišnově

9.

Zpráva o hospodaření s byty za rok 2019

10.

Zpráva o hospodaření s nebytovými prostory za rok 2019

11.

Zpráva o provozu rekreačního střediska Brumov za rok 2019

12.

Vyhodnocení provozu a hospodaření s budovou kulturní dům Hajánky č.p.

13.

Výpis ze statistického zjišťování - valorizace nájemného nebytových prostor

14.

Výzva k vyhlášení stavu klimatické nouze

15.

Různé

2

2365 v k.ú. Tišnov
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3.2.2020

2. Soudní smír mezi městem Tišnovem a společností Ekostavby Brno, a.s.
Navrhovaný smír je výsledkem několikaročního vyjednávání ohledně podmínek ukončení pronájmu
hotelu Květnice a výše vypořádání investic, které protistrana provedla a dosud účetně neodepsala.
Začínalo se požadavkem společnosti Ekostavby Brno, a.s. na zaplacení cca 2.000.000,- Kč, předběžně
byla před dvěma lety dohodnuta úhrada ze strany města 1.800.000,- Kč, avšak k samotné dohodě
nakonec nedošlo zejména z důvodu neshody na datu ukončení smluvního vztahu. V mezidobí byla
z každé strany podána žaloba ohledně neplatnosti výpovědi nájemní smlouvy a pokud nedojde ke
smíru, tak budeme muset žalovat dlužné nájemné, o které se také jedná.
V současné době je po sérii návrhů a protinávrhů na stole nabídka na ukončení všech sporů současných
i budoucích, která by učinila tlustou čáru za všemi spornými i nespornými nároky obou stran vzešlé
z nájemní smlouvy z roku 1993. Smírem by se město mj. zavázalo uhradit na vypořádání částku
567.191,78 Kč a akceptovat ukončení nájemního vztahu k 15.1.2019, a to za současného zohlednění
dlužného nájmu. Tím by byl hotel Květnice prost všech právních sporů, kterými je a mohl by dále být
zatížen. To se zdá být i s ohledem na výše uvedenou výši vypořádání (jen něco málo přes X původního
požadavku) pro město výhodné.
Diskuse:
Jednání Komise majetkové se zúčastnili paní Mgr. Eva Klimánková a pan Mgr. et Mgr. Jaroslav Salajka,
právní zástupci jednající ve věci soudních sporů vedených se společností Ekostavby Brno, a.s. a týkajících
se objektu hotelu Květnice
Právní zástupci seznámili členy Komise majetkové s historií nájemního vztahu uzavřeného mezi
společností Ekostavby Brno, a.s. a městem Tišnov a s vývojem nájemního vztahu až do doby podání
výpovědi a počátku soudních sporů.
Členové Komise majetkové se právních zástupců dotazovali na průběh soudního sporu a prognózu
vývoje a výsledku soudních jednání. Z poskytnutých informací došli členové k názoru, že bude lepší spor,
vzhledem k případnému možnému trvání soudu, vzhledem k nejistotě výsledku, vzhledem k dalším
soudním nákladů, ale především vzhledem k mnohaleté bezproblémové spolupráci mezi společností a
městem, ukončit smírem.

Usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova doporučit Zastupitelstvu města Tišnova schválit
smír mezi městem Tišnov a společností Ekostavby Brno, a.s., na základě kterého bude uhrazena na
vypořádání zůstatku hodnoty technického zhodnocení částka 567.191,78 Kč s tím, že všechny sporné
nároky budou vyrovnány.

Hlasováno: pro 7, proti O,

zdržel se O,

přítomno 7.

Usnesení bylo přijato.
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3. Seznámení se stavem projednávaných bodů z jednání komise majetkové
a. Prodejpozemku v k.ú. Tišnov {u hřiště ZŠ Smíškova)
Bude projednáno na ZM po kolaudaci hřiště.

b. Žádost o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemků ze dne 29.1.2016 (rekonstrukce
fotbalového areálu)
V jednání.

c. Převod vlastnictví k jezu na řece Svratce
V jednání-jez je třeba zapsat do KN na základě pasportu, který bude vytvořen. KM doporučila RM vodní
dílo prodat za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

d. Prodej části pozemku parc.č. 1601/100 v k.ú. Tišnov (pozemek pod trafostanicí)
Dne 11.12.2019 schválila RM záměr.

e. Návrh obce Železné na změnu katastrální hranice
V jednání. KM vzala na vědomí návrh obce Železné na provedení změny katastrální hranice. RM uložila
KM znovu projednat s nově předloženými informacemi.

f. Směna pozemků mezi městem Tišnov a společností České dráhy, a.s. {vypořádání po realizaci stavby
přeložky silnice 111/3771 Tišnov-Předklášteří)
Dne 11.12.2019 schválila RM záměr. Bude projednáno v ZM.
g.

Žádost o směnu pozemků v k.ú. Tišnov (Hony za Kukýrnou)

V jednání.

h. Směna pozemků v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov a společností AGRIA Drásov spol. s r.o.
Směna byla dle doporučení KM schválena na ZM 24.2.2020.

i. Aktualizace Akčního plánu Bytové koncepce
Bylo schváleno na ZM 24.2.2020.

j. Prodej bytu č. 1 na ulici Květnická 1719 v Tišnově
Prodej bytu byl schválen na ZM 24.2.2020-2.616.000,- Kč+ další náklady.

k. Budoucí využití hotelu Květnice, projednání obdržených nabídek na využití objektu na nám. Míru
120, Tišnov
Prověřuje se finanční náročnost rekonstrukce.

4. Seznámení se stavem projednávaných bodů z jednání komise majetkové dne 3.2.2020
a. Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov parc.č. 1872/110 a parc.č. 2416/8, oba v k.ú. Tišnov ( Dvořákova a
Na Rybníčku}
Odkoupení bylo dle doporučení KM schváleno na ZM 24.2.2020.

b. Prodej části pozemku parc.č. 144/1 v k.ú. Hájek u Tišnova
Prodej nebyl dle doporučení KM schválen na ZM 24.2.2020.

c. Návrh na směnu pozemků v k.ú. Tišnov (Porta Coeli)
V jednání.

d. Bezúplatné nabytí části přestupního terminálu IDS do vlastnictví města Tišnov (u vlakového nádraží
Hradčany)
Bezúplatné nabytí bylo dle doporučení KM schváleno na ZM 24.2.2020.
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e. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy(směna částí pozemků na Trnci)
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy bylo dle doporučení KM schváleno na ZM
24.2.2020.

f. Prodej bytu č. 7 na ulici Květnická 1724 v Tišnově
Dne 12.2.2020 schválila RM záměr prodeje bytu.
g. Otevírání obálek -Prodej bytu č. 1 na u li ci Květnická 1719 v Tišnově

Prodej bytu byl schválen na ZM 24.2.2020-2.616.000,- Kč+ další náklady.

Ing. Martin Čechák- příchod 16:47

S. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2365 v k.ú. Tišnov

Vlastník objektu pro bydlení č.p. 633 a přilehlého pozemku parc.č. 2259/4 žádá o prodej části pozemku ve
vlastnictví města parc.č. 236S, vše v k.ú. Tišnov. Odůvodnění je obsaženo v příloze.

Prostor, ve kterém se pozemek parc.č. 2365 nacházf, je dle současně platného územního plánu určen jako plocha
pro dopravní infrastrukturu. Z tohoto důvodu OSMKS nedoporučuje žádosti o prodej vyhovět.

Usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova doporučit Zastupitelstvu města Tišnova neschválit prodej
části pozemku parc.č. 2365 v k.ú. Tišnov Filipu Kloubovi, trvale bytem Tišnov.
Hlasováno: pro 8, proti O, zdržel se O, přítomno 8.

Usnesení bylo přijato.

6. Směna částí p ozemků v k.ú. Jamné u Tišnova
Majetkové komisi je předložen k projednání a posouzení návrh směny částí pozemků v k.ú. Jamné u Tišnova.
Jedná o část pozemku parc.č. SOS ve vlastnictví fyzické osoby za části pozemků parc.č. S02 a parc.č. S04 ve
vlastnictví města Tišnova. Na části pozemku parc.č. S05 je umístěna komunikace. Provedením směny bude
dosaženo souladu stavu v katastru se stavem v terénu.

Usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova schválit vyhlášení záměru směny částí pozemků v k.ú.
Jamné u Tišnova, a to části parc.č. 502 o výměře 143 m2a části parc.č. 504 o výměře 73 m2 ve vlastnictví města
Tišnov za část parc.č. 505 o výměře 148 m2 ve vlastnictví Jiřího Recha, bytem Rozdrojovice.
Hlasováno: pro 8, proti O, zdržel se O, přítomno 8.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení:
Komise majetková dále doporučuje vypořádat rozdíl ve výměrách směňovaných částí pozemků doplatkem,
jehož výše bude stanovena na základě znaleckého posudku. Náklady spojené se směnou částí pozemků
ponesou obě strany rovným dílem.
Usnesení bylo přijato.

Hlasováno: pro 8, proti O, zdržel se O, přítomno 8.

s

7.

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (Hony za Kukýrnou)

Společnost Němec Jiří stavitel s.r.o. navrhuje provést směnu pozemků v lokalitě Hony za Kukýrnou. Předmětem
navrhované směny jsou pozemky parc.č. 658/3, parc.č. 658/4, parc.č. 659/3, parc.č. 662/3 a parc.č. 662/6, vše
v k.ú. Tišnov o celkové výměře 875 m2 ve vlastnictví společnosti, za část pozemku parc.č. 653/1 ve vlastnictví
města Tišnova. Výměra pozemku parc.č. 653/1 bude stanovena na základě cen směňovaných pozemků,
určených dle znaleckého posudku, který bude pro tento účel vyhotoven.
Pozemky nabyté městem vytvoří, při dokončení komunikace a předaní městu podle smlouvy z roku 2017,
souvislou plochu a umožní tak přístup z komunikace na přilehlé pozemky jak města, tak i soukromých vlastníků.

Usnesení:

Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova schválit vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú.
Tišnov, a to parc.č. 658/3 o výměře 169 m2, parc.č. 658/4 o výměře 100 m2, parc.č. 659/3 o výměře
286 m2, parc.č. 662/3 o výměře 255 m2 a parc.č. 662/6 o výměře 65 m2 ve vlastnictví společnosti
Němec Jiří stavitel s.r.o., se sídlem v Brně za část parc.č. 653/1 o výměře 800 m2 ve vlastnictví města
Tišnov.
Náklady spojené se směnou částí pozemků ponesou obě strany rovným dílem.

Hlasováno: pro 7, proti 1, zdržel se O, přítomno 8.

Usnesení bylo přijato.

8. Prodej bytu č. 2 na ulici Halasova 996 v Tišnově
Jedná se o byt číslo 2, 3+1, o souhrnné podlahové ploše 73,22 m2, který se nachází v prvním patře vlevo,
budovy číslo popisné 996, jež je postavená na pozemku parcelní číslo st. 1195, katastrální území Tišnov.
Nájem bytu skončí ke dni 31. 03. 2020 (současný nájemce bytu se přestěhuje do jiného bytu v majetku
města Tišnova 2+1 na ulici Kostelní 910}. Je to byt určený k prodeji.
-

Dle znaleckého posudku ze dne 23. 01. 2020 je patrné, že byt je dobře obchodovatelný. Cena zjištěná
(podle cenového předpisu) je dle Ing. Jany Nawrathové stanovena na částku 1.382.910 Kč, cena obvyklá
pak na částku 2.500.000 Kč.
Kupující je ke kupní ceně povinen zaplatit daň z převodu nemovitostí, zbytkovou část fondu oprav, která
ke dni 31. 12. 2019 činí částku 56.362 Kč, znalecký posudek ve výši 4.000 Kč a poplatek za vklad do
katastru nemovitostí ve výši 2.000 Kč.

Návrh časové posloupnosti prodeje:
09. 03. 2020- Komise majetková
18. 03. 2020- Rada města Tišnova -vyhlášení záměru prodeje
24. 05. 2020 - termín pro zaplacení jistiny a odevzdání obálek
08. 06. 2020 -Komise majetková- otvírání obálek
17. 06. 2020 Rada města Tišnova -výsledek výběrového řízení
22. 06. 2020 Zastupitelstvo města Tišnova -schválení prodeje bytu
-

-
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Usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova schválit vyhlášení záměru prodeje bytu č. 2 v budově č.p.
995, která je součástí pozemku p.č.st. 1195 v k.ú. Tišnov, včetně spoluvlastnického podílu 11/400 na
společných částech domu č.p. 995, 996 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 11/400 vzhledem k celku
pozemku parc.č.st. 11/400, na ulici Halasova v Tišnově. Minimální nabídková cena musí činit částku 2.500.000
Kč, záměr bude vyhlášený od 18. 03. 2020 do 24. 05. 2020. Záměr prodeje bude dále zveřejněn v Tišnovských
novinách, ihned po vyhlášení na stránkách města Tišnova v sekci záměry a aktuality a dále na S-realitách.

Hlasováno: pro 8, proti O, zdržel se O, přítomno 8.

9. Zpráva o hospodaření s

byty

Usnesení bylo přijato.

za rok 2019

Odbor správy majetku a komunálních služeb předkládá Komisi majetkové kompletní Zprávu o hospodaření s byty
v majetku města Tišnova za rok 2019.

Komise majetková vyslovuje velkou pochvalu referentce OSMKS - Kateřině Smetanové za velmi
dobré a přehledné zpracování „Zprávy o hospodaření s byty za rok 2019".

Usnesení:
Komise majetková bere na vědomí Zprávu o hospodaření s byty za rok 2019.

Hlasováno: pro 8, proti O, zdržel se O, přítomno 8.

Usnesení bylo přijato.

10. Zpráva o hospodaření s nebytovými prostory za rok 2019
Odbor správy majetku a komunálních služeb předkládá Komisi majetkové kompletní Zprávu o hospodaření
s nebytovými prostory v majetku města Tišnova za rok 2019.

Komise majetková vyslovuje velkou pochvalu referentům OSMKS- Ing. Petře Sedláčkové a Radimu
Královi za velmi dobré a přehledné zpracování „Zprávy o hospodaření s nebytovými prostory za rok
2019".

Usnesení:
Komise majetková bere na vědomí Zprávu o hospodaření s nebyty za rok 2019.

Hlasováno: pro 8, proti O, zdržel se O, přítomno 8.

Usnesení bylo přijato.
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11. Zpráva o provozu rekreačního střediska Brumov za rok 2019
Odbor správy majetku a komunálních služeb předkládá Komisi majetkové kompletní zprávu o provozu
rekreačního střediska Brumov za rok 2019.
Vzhledem k tomu, že naposledy byl upravený ceník rekreačního střediska na sezónu 2013 a od té doby
došlo k nárůstu cen jednak energií (el. energie cca o 21 %, plyn - plynové bomby cca o 13 % a voda o O
%}, ale i materiálu a služeb potřebných k provozu střediska, navrhuje OSMKS následující úpravy:
•

krátkodobé pronájmy areálu - pronájmy do 48 hod
Ceny za pronájem jsou uvedeny v návrhu ceníku a stanovují se dle délky pronájmu {do 24 hod
nebo do 48 hod} a dále dle počtu osob. OSMKS navrhuje zvýšit ceny cca o 9 %.
Nižší ceny pronájmu jsou stanoveny pro tišnovské dětské organizace. Návrh zvýšení ceny je cca
5%.

•

dlouhodobé pronájmy - déle než 48 hod - letní táborové turnusy
U dlouhodobých pronájmů je pronájem nemovitého majetku bez DPH. Výše nájmu se vypočítává

s ohledem na počet účastníků na jednotlivých turnusech.
Ceník pronájmu areálu pro táborové turnusy byl na schůzce táborníků navrhnut o 5,
Kč/osobu/den vyšší než v roce 2019 a v letech předchozích (děti o cca 7 %, dospělí cca o 8 %}.
Záležet bude na tom, zda bude schváleno Radou města. Pokud by schváleno nebylo, zůstávají
ceny na stávající úrovni.

Stávající ceny:
pronájem areálu pro dětské táborové turnusy:
o

děti 65,- Kč/osobu/den

o

personál 60,- Kč/osobu/den

rozúčtování služeb spojených s pronájmem areálu - spotřeba vody, el. energie, plynu - bude
provedeno dle skutečných spotřeb
přeúčtování nákladů na svoz komunálního odpadu - pouze přistavených kontejnerů pro
období tábora - bude stanoveno dle skutečných nákladů, maximálně 3 000,- Kč vč.
DPH/turnus

Nové ceny:
pronájem areálu pro dětské táborové turnusy:
o

děti 70,- Kč/osobu/den

o

personál 65,- Kč/osobu/den

rozúčtování služeb spojených s pronájmem areálu - spotřeba vody, el. energie, plynu - bude
provedeno dle skutečných spotřeb
- přeúčtování nákladů na svoz komunálního odpadu - pouze přistavených kontejnerů pro období tábora
- bude stanoveno dle skutečných nákladů, maximálně 3 000,- Kč vč. DPH/turnus
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Usnesení:
Komise majetková bere na vědomí zprávu o provozu rekreačního střediska Brumov za rok 2019.
Hlasováno: pro 8, proti O, zdržel se O, přítomno 8.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova schválit nový ceník pronájmu rekreačního
střediska Brumov.
Hlasováno: pro 8, proti O, zdržel se O, přítomno 8.

Usnesení bylo přijato.

12. Vyhodnocení provozu a hospodaření s budovou kulturní dům Hajánky č.p. 42
Na jednání Komise majetkové č. 3/2018 dne 13.3.2018 bylo jedním z bodu jednání otevírání obálek pronájem kulturního domu Hajánky č.p. 42.
Výsledkem bylo, že Komise majetková doporučila Radě města Tišnova schválit pronájem kulturního
domu v Hajánkách č.p. 42 spolku Vinohrad jako jedinému zájemci, který splnil všechny podmínky dané
záměrem. Výše nájemného byla stanovena na 12,- Kč ročně dle nabídky spolku.
Komise majetková doporučila Radě města Tišnova vzhledem k výši nájmu uvést ve smlouvě povinnost
předkládat vyhodnocení provozu pronajaté budovy každý rok k 31.1.. Rada města Tišnova doporučení
Komise majetkové schválila.

Usnesení:
Komise majetková bere na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu a hospodaření s budovou kulturní dům Hajánky č.p. 42 za rok 2019.
Hlasováno: pro 8, proti O, zdržel se O, přítomno 8.

Usnesení bylo přijato.
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13. Výpis ze statistického zjišťování - valorizace nájemného nebytových prostor
OSMKS zažádal Krajskou správu Českého statistického úřadu v Brně (dále jen ČSÚ} o vyp1s ze
statistického zjišťování. Dle výpisu ze statistického zjišťování obdrženého dne 14.1.2020 bylo ČSÚ
sděleno, že průměrná roční inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za
12 měsíců roku 2019 proti průměru 12 měsíců roku 2018 činila v České republice 2,8 %.
Roční míra inflace ovlivňuje hodnotu nájemného nebytových prostor v majetku města Tišnova. V roce
2019 bylo valorizováno nájemné u všech nebytových prostor (s výjimkou nájmů 12,- Kč}, a dále byly
valorizovány limitní částky pro úpravy a opravy nebytových prostor. {Ve smlouvě dohodnutá limitní
částka, do které si nájemce zajišťuje na vlastní náklady jednotlivé běžné opravy pronajatých prostor.)
-

Celkové změny ve výši nájemného jsou uvedeny v následující tabulce.

Poliklinika

Nebytové
prostory

Roční nájem před valorizací bez DPH

1 388 546,- Kč

1 726 713,- Kč

Roční nájem po valorizaci 2,1 % bez DPH

1 427 426,- Kč

1 767 420,- Kč

38 880,- Kč

40 707,- Kč

Rozdíl bez DPH

Podrobné výpočty valorizace nebytových prostor a valorizace limitních částek opravy jsou uvedeny
v příloze.

Usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova schválit valorizaci nájemného z nebytových
prostor k 1.7.2020 ve výši 2,8 %.

Hlasováno: pro 8, proti O, zdržel se O, přítomno 8.

Usnesení bylo přijato.
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14. Výzva k vyhlášení stavu klimatické nouze
Materiál je předložen na základě požadavku Rady města Tišnova o jeho projednání v poradních orgánech.

Diskuse:
Členové komise majetkové se ve své diskusi shodli, že než vypracovávat rozsáhlou koncepci, bude lepší
zaměřit se na konkrétní problémy města Tišnova, o kterých se ví, a které bude možné účinně řešit.
Co by členové požadovali, aby se řešilo, je zachytávání srážkových vod a nakládání s nimi.

Usnesení:
Komise majetková bere na vědomí Výzvu k vyhlášení stavu klimatické nouze.
Hlasováno: pro 7, proti O, zdržel se 1, přítomno 8.

Usnesení bylo přijato.

15. Různé

Příští jednání Komise majetkové je naplánováno na 6.4.2020 (pondělí), 16:00 hodin.

Závěr
Jednání majetkové komise zakončila předsedkyně majetkové komise Ing. Jiřina Frýbová v 18:15 hod.

Předsedající: Ing. Jiřina Frýbová, předsedkyně
Zapsal: Ing. Petra Sedláčková, tajemnice
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Město Tišnov
nám. Míru 111
666 19 Tišnov

IČ:

00282707

DIČ:

CZ00282707

Žádost o odkoupení části pozemku
Žadatel:

T

Trvalé bydliště:
Rodné číslo:
Státní příslušnost: česká
Rodinný stav: Svobodný
Email:
Tel. kontakt:

Označení předmětné nemovitosti
Parcelní číslo: 2365 (pouze její část- dle přílohy č. Ill.)
Katastrální území: Tišnov
Výměra: celková 457

m2

(pouze její část - dle přílohy č. Ill.)

Faktický důvod odkoupení:

Výše označenou nemovitost hodlám odkoupit z

důvodu umístění elektroměrového rozvaděče, nutným terénním úpravám a
vypořádání s ohledem na vztah k nemovitosti, o kterou se léta starám s péči
řádného hospodáře.

Svým vlastnoručním podpisem stvrzuji, že souhlasím s využitím mnou
poskytnutých osobních údajů v souvislosti s vyřízením prodeje výše
specifikované nemovitosti.

V: Tišnově dne: 17.2.2020

