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USNESENÍ
7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Vamberk,
konaného dne 23.10.2019
Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 7. veřejném zasedání dne 23.10.2019
usneslo:
1) Schvaluje změny rozpočtu č. 13 pro rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města
a bere na vědomí změny rozpočtu č. 12 pro rok 2019 v kompetenci starosty města
dle přílohy.
2)
a) Schvaluje kupní smlouvu na koupi stavební parcely č. st. 119, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba: Vamberk, čp. 276, bydlení,
stavba stojí na pozemku č. st. 119, výměra 221 m2 a pozemkové parcely č. 37,
druh pozemku zahrada, výměra 665 m2, vše zapsáno na LV č. 764 v obci a
katastrálním území Vamberk, od vlastníka paní Pharm.Dr. Hany Novákové, za
cenu 1.500.000 Kč,
b) schvaluje kupní smlouvu na koupi stavební parcely č. st. 120/2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, výměra 77 m 2 způsob využití zbořeniště a
pozemkových parcel č. 38/1, výměra 92 m 2 a 38/4, výměra 166 m2 obě druh
pozemku zahrada a č. 50/6, druh pozemku vodní plocha, výměra 53 m2, vše
zapsáno na LV č. 60 v obci a katastrálním území Vamberk, od vlastníka paní Ing.
Marie Nohelové, za cenu 1.600 Kč/m2, celkem tedy 388 m2 za celkovou cenu
620.800 Kč.
Odůvodnění: Cena v čase a místě obvyklá byla stanovena Odborným vyjádřením
znalce dle přílohy pro nemovité věci pod bodem a), LV č. 764 na 1.200.000 Kč a
pro pozemky pod bodem b), LV č. 60 na celkovou cenu 136.650 Kč. Město
Vamberk odkoupí nahoře označené nemovité věci za cenu požadovanou
vlastnicemi nemovitých věcí, která je vyšší, než je cena obvyklá, z důvodu jejich
potřebnosti pro naplnění strategických cílů města v dané lokalitě v souvislosti
s platným územním plánem a jeho plánovanými změnami, kdy nemovité věci
budou následně využity k výstavbě dopravní infrastruktury – parkoviště a
sportoviště, tedy staveb ve veřejném zájmu města.
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