Sp. zn.: METR_S

41/2018

USNESENÍ
Z 27. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ,
KONANÉHO DNE 29.01.2018
Program:
1.
Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
Usnesení ZM č. 1/2018-27
2.
Doplnění vedlejších polních cest V1 a V2 do priorit realizace Plánu společných zařízení Komplexních
pozemkových úprav v k. ú. Branná.
Usnesení ZM č. 2/2018-27
3.
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města.
Usnesení ZM č.
4.
Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 13.12.2017 - 17.01.2018.
Usnesení ZM č.
5.
Rozpočtové opatření č. 1 – zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu.
Usnesení ZM č. 3/2018-27
6.
Rozpočtové opatření č. 4 – Pronájem - vodohospodářská infrastruktura.
Usnesení ZM č. 4/2018-27
7.
Poskytnutí finančního příspěvku a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku – TJ Jiskra
Třeboň, oddíl veslování.
Usnesení ZM č. 5/2018-27
8.
Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2018.
Usnesení ZM č. 6/2018-27
9.
Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 v k. ú. Stará Hlína.
Usnesení ZM č. 7/2018-27
10. Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k.
ú. Třeboň.
Usnesení ZM č. 8/2018-27
11. Nákup pozemků p. č. KN 3000, p. č. KN 3001, p. č. KN 3002, p. č. KN 3003, vše v k. ú. Třeboň, do
vlastnictví města Třeboně.
Usnesení ZM č. 9/2018-27
12. Prodej části pozemku p. č. KN 2195/7 v k. ú. Třeboň.
Usnesení ZM č. 10/2018-27
13. Prodej částí pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň.
Usnesení ZM č. 11/2018-27
2
14. Směna části p. č. KN 1/1 o výměře 340 m v k. ú. Holičky u Staré Hlíny za část p. č. 3647 o výměře 54
2
m v k. ú. Třeboň.
Usnesení ZM č. 12/2018-27
15. Pozemek p. č. KN 1850/1 k. ú. Třeboň – žádost o bezúplatný převod části pozemku.
Usnesení ZM č. 13/2018-27
16. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991817 mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem a
městem Třeboň.
Usnesení ZM č. 14/2018-27
17. Převod p. č. KN 1919/3 v k. ú. Břilice a p. č. KN 426/8 v k. ú. Třeboň od ÚZSVM – revokace usnesení.
Usnesení ZM č. 15/2018-27
18. Prodej bytů U Francouzů.
Usnesení ZM č. 16/2018-27
19. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
20. Závěr.
Usnesení ZM č. 1/2018-27
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
a) program jednání.
b) návrhovou komisi ve složení: MVDr. Augustin Blízek, Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Jaroslav Kubal.
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c) ověřovatele zápisu: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
Usnesení ZM č. 2/2018-27
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
potřebu doplnění priorit realizace Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Branná.
II. schvaluje
doplnění vedlejší polní cesty V1 a V2 do priorit realizace Plánu společných zařízení Komplexních
pozemkových úprav v k. ú. Branná.
III. ukládá
odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň zaslat Státnímu pozemkovému úřadu zápis
z jednání zastupitelstva města v dané věci.
Usnesení ZM č.
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (18.12.2017).
Usnesení ZM č.
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
rozpočtová opatření provedená radou města v období od 13.12.2017 - 17.01.2018.
Usnesení ZM č. 3/2018-27
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v navýšení/ponížení rozpočtu výdajových položek a navýšení
položky financování takto:
- navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům 3. etapa - projekt. dokumentace, § 2212, ORJ 0750, ORG
6161000000, UZ 0 o částku 290.000,00 Kč,
- navýšení výdajové položky 6121 Křižovatka Táboritská, Jablonského a Třebízského, § 2212, ORJ 0750,
ORG 6086000000, UZ 0 o částku 225.500,00 Kč,
- navýšení výdajové položky 6121 MK ulice Sídliště, § 2212, ORJ 0750, ORG 6146000000, UZ 0 o částku
205.700,00 Kč,
- navýšení výdajové položky 6121 Rozšíření parkoviště ve Sportovní ulici, § 2219, ORJ 0750, ORG
6158000000, UZ 0 o částku 731.700,00 Kč,
- navýšení výdajové položky 5137 ZUŠ v čp. 19 a 20 - vybavení interiéru, § 3322, ORJ 0750, ORG
9750006127, UZ 0 o částku 1.198.500,00 Kč,
- navýšení výdajové položky 6121 Plynová kotelna školní jídelny a KKC Roháč, § 3639, ORJ 0750, ORG
6086000000, UZ 0 o částku 750.000,00 Kč,
- navýšení výdajové položky 5171 Opravy na městských rybnících, § 2341, ORJ 0750, ORG 9750002025,
UZ 0 o částku 44.000,00 Kč,
- navýšení výdajové položky 6121 Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště, § 3412, ORJ 0750, ORG
0305000000, UZ 0 o částku 239.000,00 Kč,
- navýšení výdajové položky 6121 Veřejné koupaliště u rybníku Svět, § 3412, ORJ 0750, ORG 6149000000,
UZ 0 o částku 1.306.800,00 Kč,
- vytvoření výdajové položky 6121 Rekonstrukce úseku Mlýnské stoky, § 2333, ORJ 0750, ORG
6012000000, UZ 0 v částce 2.500.000,00 Kč,
- vytvoření výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů (vodohospodářská infrastruktura), §6409,
ORJ 0800, ORG XXXX000000, UZ 0 v částce 2.120.710,00 Kč,
- navýšení výdajové položky 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, §
6402, ORJ 0800, ORG 9800000000, UZ 29004 o částku 2.750,00 Kč,
- navýšení výdajové položky 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, §
6402, ORJ 0800, ORG 9800000000, UZ 13011 o částku 96.551,58 Kč,
- navýšení výdajové položky 5499 Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st. příspěvku ÚP ČR, § 4339, ORJ
0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 107.535,00 Kč,
- vytvoření výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů (dofinancování výdajů v období 2019-2020),
§6409, ORJ 0800, ORG XXXX000000, UZ 0 v částce 23.900.000,00 Kč,
- vytvoření výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů §6409, ORJ 0800, ORG 6093000000, UZ 0
v částce 7.700.000,00 Kč.
- navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG 9850000000,
NZUZ 0 o částku 41.418.746,58 Kč.
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Čís.

RM

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
schválení RO

Rozpočet od
počátku roku
po RO

ORG

ORJ

Paragra
f

Položk
a

0

6161000000

750

2212

6121

300 000,00

300 000,00

290 000,00

590 000,00

0

6086000000

750

2212

6121

0,00

0,00

225 500,00

225 500,00

0

6146000000

750

2212

6121

0,00

0,00

205 700,00

205 700,00

0

6158000000

750

2219

6121

0,00

0,00

731 700,00

731 700,00

0

9750006127

750

3322

5137

0,00

0,00

1 198 500,00

1 198 500,00

0

6086000000

750

3639

6121

0,00

0,00

750 000,00

750 000,00

0

9750002025

750

2341

5171

350 000,00

350 000,00

44 000,00

394 000,00

0

305000000

750

3412

6121

2 000 000,00

2 000 000,00

239 000,00

2 239 000,00

0

6149000000

750

3412

6121

5 000 000,00

5 000 000,00

1 306 800,00

6 306 800,00

0

750

2333

6121

0,00

0,00

2 500 000,00

2 500 000,00

0

6012000000
XXXX00000
0

800

6409

6901

0,00

0,00

2 120 710,00

2 120 710,00

29004

9800000000

800

6402

5366

0,00

0,00

2 750,00

2 750,00

13011

9800000000

800

6402

5366

100 000,00

100 000,00

96 551,58

196 551,58

13010

100

4339

5499

500 000,00

500 000,00

107 535,00

607 535,00

0

9100000000
XXXX00000
0

800

6409

6901

0,00

0,00

23 900 000,00

23 900 000

0

6093000000

800

6409

6901

0,00

0,00

7 700 000,00

7 700 000,00

0

9850000000

800

0

66 163 181,08

66 163 181,08

41 418 746,58

107 581 927,66

ÚZ

Rozpočtové
opatření

Rozpočtové výdaje (Kč):
1.

Financování (Kč):
1.

8115

II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 4/2018-27
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 4, které spočívá v navýšení položek ve výdajové i příjmové části
rozpočtu takto:
- navýšení příjmové položky 2132 Pronájem - vodohospodářská infrastruktura, § 2321, ORJ 0800, ORG 0,
UZ 0 v částce 5.324.000,00 Kč,
- navýšení výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů (vodohospodářská infrastruktura), §6409,
ORJ 0800, ORG XXXX000000, UZ 0 o částku 4.400.000,00 Kč,
- navýšení výdajové položky 5362 Daň z přidané hodnoty, §6399, ORJ 0800, ORG 9800001201, UZ 0 o
částku 924.000,00 Kč.
Čís.

RM

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet
od počátku
roku po RO

2132

12 265 600

12 265 600

+5 324 000

17 589 600

6409

6901

0

2 120 710

+4 400 000

6 520 710

6399

5362

3 000 000

3 000 000

+924 000

3 924 000

ORG

ORJ

Paragr
af

Položka

0

800

2321

0

XXXX000000

800

0

9800001201

800

ÚZ

Rozpočtové příjmy (Kč):
4.

0

Rozpočtové výdaje (Kč):
4.

II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
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Usnesení ZM č. 5/2018-27
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku /investičního/ ve výši 588.000,00 Kč žadateli TJ Jiskra Třeboň, z.s. – oddíl
veslování, IČ 00512907, Jiráskova 444, 379 01 Třeboň na pořízení osmiveslice.
II. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku /investičního/ ve výši 588.000,00 Kč žadateli TJ
Jiskra Třeboň, z.s. – oddíl veslování, IČ 00512907, Jiráskova 444, 379 01 Třeboň na pořízení osmiveslice.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu starostce města k podpisu.
Usnesení ZM č. 6/2018-27
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2018.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 7/2018-27
Zastupitelstvo města Třeboně
I. neschvaluje
2
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře cca 55 m v k. ú. Stará Hlína (v situačním
zákresu označeno jako díl č. 1).
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 8/2018-27
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
2
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2135/3 o výměře 122 m , pozemku p. č. KN 2125/13 o výměře
2
2
2
183 m , pozemku p. č. KN 2136/5 o výměře 8 m , části pozemku p. č. KN 2125/4 o výměře cca 115 m vše
2
v k. ú. Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,00 Kč/m s tím, že cena za
vzrostlé dřeviny bude stanovena v částce 100,00 Kč.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 9/2018-27
Zastupitelstvo města Třeboně
I. neschvaluje
2
2
nákup pozemků p. č. 3000 o výměře 2 361 m , p. č. KN 3001 o výměře 1 412 m , p. č. KN 3002 o výměře
2
2
1 412 m , p. č. KN 3003 o výměře 3 253 m , vše v k. ú. Třeboň, od společnosti „WESTERN COMPANY“,
společnost s ručením omezeným, IČ 14499665 (Klánovická 485/43, Hloubětín, Praha) do vlastnictví města
Třeboně.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 10/2018-27
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Smlouvy budoucí kupní mezi městem Třeboň (budoucí prodávající) a společností E.ON Distribuce,
a.s. (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice), jako budoucí kupující, na část pozemku p. č. KN 2195/7
2
o výměře cca 25 m v k. ú. Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,00
2
Kč/m . Podmínkou města Třeboně bude právo zúčastnit se přípravy projektu umístění trafostanice tak, aby
v budoucnu neomezovala možnosti využití dotčeného pozemku (rozhledové poměry apod.). K uzavření
kupní smlouvy dojde do 5 let od uzavření této smlouvy.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 11/2018-27
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
prodej částí pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p. č. KN 1915/810)
2
2
o výměře 6 m , (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p. č. 1915/811) o výměře 3 m , (dle
2
geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p. č. KN 1915/812) o výměře 7 m v k. ú. Třeboň, xxxxxxxxxxxx
2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 500,00 Kč/m . Kupní cena bude zaplacena na účet města do
Usnesení z 27. jednání ZM dne 29.01.2018
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30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy
a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní
smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
II. schvaluje
prodej části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p. č. KN 1915/809)
2
2
o výměře 6 m v k. ú. Třeboň, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 500,00 Kč/m . Kupní
cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady
spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude
hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
poskytováním právnických služeb.
III. schvaluje
prodej části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p. č. KN 1915/805)
2
2
o výměře 4 m , (dle geometrického plánu č. 3522-134/2014 p. p. č. KN 1915/777) o výměře 4 m v k. ú.
2
Třeboň, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 500,00 Kč/m . Kupní cena bude
zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se
sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle
zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním
právnických služeb.
IV. schvaluje
prodej části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p. č. KN 1915/804)
2
2
o výměře 3 m v k. ú. Třeboň, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 500,00 Kč/m . Kupní
cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady
spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude
hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
poskytováním právnických služeb.
V. schvaluje
prodej části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p. č. KN 1915/802)
2
o výměře 8 m v k. ú. Třeboň, do podílového vlastnictví panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 500,00 Kč/m . Kupní cena bude zaplacena na
účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní
smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických
služeb.
VI. schvaluje
prodej části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p. č. KN 1915/801)
2
o výměře 9 m v k. ú. Třeboň, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
2
cenu 500,00 Kč/m . Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň
z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář
pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
VII. schvaluje
prodej části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p. č. KN 1915/800)
2
o výměře 9 m v k. ú. Třeboň, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu
2
500,00 Kč/m . Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující
hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí
nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená
městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
VIII. schvaluje
prodej části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p. č. KN 1915/799)
2
o výměře 9 m v k. ú. Třeboň, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu
2
500,00 Kč/m . Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující
hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí
nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená
městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
IX. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 12/2018-27
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
uzavření směnné smlouvy (s doplatkem) spojené se smlouvou o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem směny bude část pozemku p. č. KN 1/1 o výměře
2
340 m v k. ú. Holičky u Staré Hlíny (v geom. plánu č. 503-39/2017 označeno jako p. č. KN 1/76), ve
2
vlastnictví města Třeboně, za část pozemku p. č. KN 3647 o výměře 54 m v k. ú. Třeboň (v geom. plánu
2
č. 3730-38/2017 označeno jako p. č. KN 3647/2), když výše doplatku bude činit 100,00 Kč/m . Smlouva
Usnesení z 27. jednání ZM dne 29.01.2018
5

bude dále řešit zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1/1 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, která bude spočívat
v právu přístupu, údržby a oprav nutných k zajištění otevřené stoky správcem stoky ve prospěch vlastníka
stoky, tj. města Třeboně. Rozsah služebnosti je zpřesněn geom. plánem č. 508-39/2017. Služebnost bude
zřízena bezúplatně. Doplatek ze strany xxxxxxxxxxxxxxxxx bude zaplacen na účet města Třeboně do 30 dnů
od podpisu směnné smlouvy. Veškeré náklady spojené se směnou budou hrazeny městem Třeboň. Daň
z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání směnné smlouvy spojené se smlouvou
o zřízení služebnosti zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 13/2018-27
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
podání žádosti obce o bezúplatný převod části zemědělského pozemku p. č. KN 1850/1 k. ú. Třeboň, pruhu
v šíři 5 m podél stezky Třeboň – Břilice od Státního pozemkového úřadu, a to podle § 7 odst. 1 písm. e)
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 14/2018-27
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991817 mezi ČR – Státním pozemkovým
úřadem (se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, „převádějící“) a městem
Třeboň („nabyvatel“), kdy předmětem převodu jsou pozemky p. č. KN 2790/9 (ostatní plocha) o výměře
2
2
77 m a p. č. KN 2790/11 (ostatní plocha) o výměře 836 m vše v k. ú. Branná, pozemky p. č. KN 534/4
2
2
(ostatní plocha) o výměře 358 m a p. č. KN 1931/4 (ostatní plocha) o výměře 126 m vše v k. ú. Břilice.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 15/2018-27
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
revokaci části usnesení Zastupitelstva města Třeboně č. 56/2017-21 ze dne 22.05.2017 bod I. a to:
- písm. c/, kdy se původní text pro k. ú. Břilice nahrazuje novým zněním „část pozemku p. č. KN 1919/3
2
o výměře cca 534 m , když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. Zájmová část pozemku bude
převedena za podmínky, že město Třeboň odkoupí zbývající část pozemku p. č. KN 1919/3 o výměře cca
2
140 m v k. ú. Břilice“,
- písm. a/, kdy se původní text pro k. ú. Třeboň nahrazuje novým zněním „část pozemku p. č. KN 426/8
2
o výměře cca 16 m , když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem“.
II. schvaluje
podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2),
2
o úplatný převod části pozemku p. č. KN 1919/3 o výměře cca 140 m v k. ú. Břilice, na město Třeboň, když
výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 16/2018-27
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
prodej jednotky č. 1123/1, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1123,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/33, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 248/6423 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/33 o výměře 240 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1123, který je součástí pozemku parc. č. 1910/33, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 10.757,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 10.657,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/33, k. ú. Třeboň. Kupní cena
bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
II. schvaluje
prodej jednotky č. 1123/2, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1123,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/33, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 248/6423 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/33 o výměře 240 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
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1123, který je součástí pozemku parc. č. 1910/33, vše v k. ú. Třeboň společnosti Břilice spol. s r.o., se
sídlem Přesecká 164, 37901 Třeboň-Břilice, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 20944, zastoupená jednatelkou paní Stanislavou Maléřovou. Kupní cena činí
10.757,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt a částka 10.657,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na
pozemku parc. č. 1910/33, k. ú. Třeboň. Kupní cena bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy
o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady
spojené se zápisem vkladu věcného práva do katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí
nemovité věci bude hrazena dle zákona.
III. schvaluje
prodej jednotky č. 1123/3, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1123,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/33, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 248/6423 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/33 o výměře 240 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1123, který je součástí pozemku parc. č. 1910/33, vše v k. ú. Třeboň panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 10.757,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 10.657,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/33, k. ú. Třeboň. Kupní cena
bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené s
vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
IV. schvaluje
prodej jednotky č. 1123/4, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1123,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/33, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 891/6423 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/33 o výměře 240 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1123, který je součástí pozemku parc. č. 1910/33, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 38.387,00 Kč, když částka
100,00 Kč za jednotku-byt a částka 38.287,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/33,
k. ú. Třeboň. Kupní cena bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré
náklady spojené s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu
věcného práva do katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle
zákona.
V. schvaluje
prodej jednotky č. 1123/5, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1123,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/33, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 908/6423 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/33 o výměře 240 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1123, který je součástí pozemku parc. č. 1910/33, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 39.117,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt a
částka 39.017,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/33, k. ú. Třeboň. Kupní cena bude
uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené s vyhotovením
smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do katastru
nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
VI. schvaluje
prodej jednotky č. 1123/6, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1123,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/33, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 891/6423 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/33 o výměře 240 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1123, který je součástí pozemku parc. č. 1910/33, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 38.387,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 38.287,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/33, k. ú. Třeboň. Kupní cena
bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
VII. schvaluje
prodej jednotky č. 1123/7, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1123,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/33, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 908/6423 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/33 o výměře 240 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1123, který je součástí pozemku parc. č. 1910/33, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 39.117,00 Kč, když částka
100,00 Kč za jednotku-byt a částka 39.017,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/33,
k. ú. Třeboň. Kupní cena bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré
náklady spojené s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu
věcného práva do katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle
zákona.
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VIII. schvaluje
prodej jednotky č. 1123/8, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1123,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/33, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 891/6423 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/33 o výměře 240 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1123, který je součástí pozemku parc. č. 1910/33, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 38.387,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 38.287,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/33, k. ú. Třeboň. Kupní cena
bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
IX. schvaluje
prodej jednotky č. 1123/9, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1123,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/33, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 908/6423 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/33 o výměře 240 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1123, který je součástí pozemku parc. č. 1910/33, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 39.117,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 39.017,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/33, k. ú. Třeboň. Kupní cena
bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
X. schvaluje
prodej jednotky č. 1124/1, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1124,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/34, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 248/5253 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/34 o výměře 207 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1124, který je součástí pozemku parc. č. 1910/34, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 11.339,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 11.239,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/34, k. ú. Třeboň. Kupní cena
bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XI. schvaluje
prodej jednotky č. 1124/2, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1124,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/34, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 248/5253 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/34 o výměře 207 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1124, který je součástí pozemku parc. č. 1910/34, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 11.339,00 Kč, když částka
100,00 Kč za jednotku-byt a částka 11.239,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/34,
k. ú. Třeboň. Kupní cena bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré
náklady spojené s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu
věcného práva do katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle
zákona.
XII. schvaluje
prodej jednotky č. 1124/3, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1124,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/34, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 248/5253 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/34 o výměře 207 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1124, který je součástí pozemku parc. č. 1910/34, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 11.339,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 11.239,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/34, k. ú. Třeboň. Kupní cena
bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XIII. schvaluje
prodej jednotky č. 1124/4, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1124,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/34, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 914/5253 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/34 o výměře 207 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1124, který je součástí pozemku parc. č. 1910/34, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 41.520,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 41.420,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/34, k. ú. Třeboň. Kupní cena
bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
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s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XIV. schvaluje
prodej jednotky č. 1124/5, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1124,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/34, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 589/5253 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/34 o výměře 207 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1124, který je součástí pozemku parc. č. 1910/34, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 26.792,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 26.692,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/34, k. ú. Třeboň. Kupní cena
bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XV. schvaluje
prodej jednotky č. 1124/6, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1124,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/34, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 914/5253 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/34 o výměře 207 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1124, který je součástí pozemku parc. č. 1910/34, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 41.520,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 41.420,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/34, k. ú. Třeboň. Kupní cena
bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XVI. schvaluje
prodej jednotky č. 1124/7, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1124,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/34, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 589/5253 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/34 o výměře 207 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1124, který je součástí pozemku parc. č. 1910/34, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 26.792,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 26.692,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/34, k. ú. Třeboň. Kupní cena
bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XVII. schvaluje
prodej jednotky č. 1124/8, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1124,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/34, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 914/5253 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/34 o výměře 207 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1124, který je součástí pozemku parc. č. 1910/34, vše v k. ú. Třeboň paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 41.520,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt a částka
41.420,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/34, k. ú. Třeboň. Kupní cena bude
uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené s vyhotovením
smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do katastru
nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XVIII. schvaluje
prodej jednotky č. 1124/9, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1124,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/34, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 589/5253 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/34 o výměře 207 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1124, který je součástí pozemku parc. č. 1910/34, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 26.792,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 26.692,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/34, k. ú. Třeboň. Kupní cena
bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XIX. schvaluje
prodej jednotky č. 1125/1, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1125,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/35, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 248/5175 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/35 o výměře 200 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1125, který je součástí pozemku parc. č. 1910/35, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 11.122,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 11.022,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/35, k. ú. Třeboň. Kupní cena
Usnesení z 27. jednání ZM dne 29.01.2018
9

bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XX. schvaluje
prodej jednotky č. 1125/2, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1125,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/35, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 248/5175 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/35 o výměře 200 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1125, který je součástí pozemku parc. č. 1910/35, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 11.122,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 11.022,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/35, k. ú. Třeboň. Kupní cena
bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XXI. schvaluje
prodej jednotky č. 1125/3, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1125,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/35, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 248/5175 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/35 o výměře 200 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1125, který je součástí pozemku parc. č. 1910/35, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 11.122,00 Kč, když částka 100,00 Kč za
jednotku-byt a částka 11.022,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/35, k. ú. Třeboň.
Kupní cena bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XXII. schvaluje
prodej jednotky č. 1125/4, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1125,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/35, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 902/5175 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/35 o výměře 200 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1125, který je součástí pozemku parc. č. 1910/35, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 40.189,00 Kč, když částka
100,00 Kč za jednotku-byt a částka 40.089,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/35,
k. ú. Třeboň. Kupní cena bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré
náklady spojené s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu
věcného práva do katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle
zákona.
XXIII. schvaluje
prodej jednotky č. 1125/5, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1125,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/35, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 575/5175 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/35 o výměře 200 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1125, který je součástí pozemku parc. č. 1910/35, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 25.656,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 25.556,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/35, k. ú. Třeboň. Kupní cena
bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XXIV. schvaluje
prodej jednotky č. 1125/6, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1125,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/35, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 902/5175 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/35 o výměře 200 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1125, který je součástí pozemku parc. č. 1910/35, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 40.189,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 40.089,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/35, k. ú. Třeboň. Kupní cena
bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené s
vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XXV. schvaluje
prodej jednotky č. 1125/7, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1125,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/35, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 575/5175 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/35 o výměře 200 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1125, který je součástí pozemku parc. č. 1910/35, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
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bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 25.656,00 Kč, když částka 100,00 Kč za
jednotku-byt a částka 25.556,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/35, k. ú. Třeboň.
Kupní cena bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XXVI. schvaluje
prodej jednotky č. 1125/8, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1125,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/35, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 902/5175 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/35 o výměře 200 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1125, který je součástí pozemku parc. č. 1910/35, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní
cena činí 40.189,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt a částka 40.089,00 Kč je za spoluvlastnický
podíl na pozemku parc. č. 1910/35, k. ú. Třeboň. Kupní cena bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu
smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož
i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň
z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XXVII. schvaluje
prodej jednotky č. 1125/9, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1125,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/35, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 575/5175 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/35 o výměře 200 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1125, který je součástí pozemku parc. č. 1910/35, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 25.656,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt a částka
25.556,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/35, k. ú. Třeboň. Kupní cena bude
uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené s vyhotovením
smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do katastru
nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XXVIII. schvaluje
prodej jednotky č. 1126/1, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1126,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/36, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 248/5253 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/36 o výměře 207 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1126, který je součástí pozemku parc. č. 1910/36, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 11.339,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 11.239,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/36, k. ú. Třeboň. Kupní cena
bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XXIX. schvaluje
prodej jednotky č. 1126/2, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1126,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/36, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 248/5253 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/36 o výměře 207 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1126, který je součástí pozemku parc. č. 1910/36, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 11.339,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 11.239,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/36, k. ú. Třeboň. Kupní cena
bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XXX. schvaluje
prodej jednotky č. 1126/3, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1126,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/36, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 248/5253 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/36 o výměře 207 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1126, který je součástí pozemku parc. č. 1910/36, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí
11.339,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt a částka 11.239,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na
pozemku parc. č. 1910/36, k. ú. Třeboň. Kupní cena bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy
o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady
spojené se zápisem vkladu věcného práva do katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí
nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XXXI. schvaluje
prodej jednotky č. 1126/4, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1126,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/36, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
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přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 914/5253 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/36 o výměře 207 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1126, který je součástí pozemku parc. č. 1910/36, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 41.520,00 Kč, když částka
100,00 Kč za jednotku-byt a částka 41.420,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/36,
k. ú. Třeboň. Kupní cena bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré
náklady spojené s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu
věcného práva do katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle
zákona.

XXXII. schvaluje
prodej jednotky č. 1126/5, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1126,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/36, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 589/5253 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/36 o výměře 207 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1126, který je součástí pozemku parc. č. 1910/36, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 26.792,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt a částka 26.692,00 Kč
je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/36, k. ú. Třeboň. Kupní cena bude uhrazena do třiceti
dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy o převodu
jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do katastru nemovitostí bude hradit
kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XXXIII. schvaluje
prodej jednotky č. 1126/6, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1126,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/36, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 914/5253 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/36 o výměře 207 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1126, který je součástí pozemku parc. č. 1910/36, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 41.520,00 Kč, když
částka 100,00 Kč za jednotku-byt a částka 41.420,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č.
1910/36, k. ú. Třeboň. Kupní cena bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky.
Veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem
vkladu věcného práva do katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude
hrazena dle zákona.
XXXIV. schvaluje
prodej jednotky č. 1126/7, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1126,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/36, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 589/5253 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/36 o výměře 207 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1126, který je součástí pozemku parc. č. 1910/36, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
a xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 26.792,00 Kč,
když částka 100,00 Kč za jednotku-byt a částka 26.692,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc.
č. 1910/36, k. ú. Třeboň. Kupní cena bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky.
Veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem
vkladu věcného práva do katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude
hrazena dle zákona.
XXXV. schvaluje
prodej jednotky č. 1126/8, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1126,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/36, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 914/5253 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/36 o výměře 207 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1126, který je součástí pozemku parc. č. 1910/36, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 41.520,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 41.420,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/36, k. ú. Třeboň. Kupní cena
bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XXXVI. schvaluje
prodej jednotky č. 1126/9, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1126,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/36, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 589/5253 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/36 o výměře 207 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1126, který je součástí pozemku parc. č. 1910/36, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 26.792,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 26.692,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/36, k. ú. Třeboň. Kupní cena
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bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XXXVII. schvaluje
prodej jednotky č. 1127/1, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1127,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/37, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 248/6423 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/37 o výměře 241 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1127, který je součástí pozemku parc. č. 1910/37, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxx
xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 10.801,00 Kč, když částka 100,00 Kč za
jednotku-byt a částka 10.701,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/37, k. ú. Třeboň.
Kupní cena bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XXXVIII. schvaluje
prodej jednotky č. 1127/2, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1127,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/37, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 248/6423 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/37 o výměře 241 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1127, který je součástí pozemku parc. č. 1910/37, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 10.801,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 10.701,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/37, k. ú. Třeboň. Kupní cena
bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XXXIX. schvaluje
prodej jednotky č. 1127/3, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1127,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/37, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 248/6423 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/37 o výměře 241 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1127, který je součástí pozemku parc. č. 1910/37, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 10.801,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 10.701,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/37, k. ú. Třeboň. Kupní cena
bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XL. schvaluje
prodej jednotky č. 1127/4, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1127,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/37, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 908/6423 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/37 o výměře 241 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1127, který je součástí pozemku parc. č. 1910/37, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx
xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 39.280,00 Kč, když částka 100,00 Kč
za jednotku-byt a částka 39.180,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/37, k. ú. Třeboň.
Kupní cena bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XLI. schvaluje
prodej jednotky č. 1127/5, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1127,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/37, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 891/6423 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/37 o výměře 241 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1127, který je součástí pozemku parc. č. 1910/37, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí
38.546,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt a částka 38.446,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na
pozemku parc. č. 1910/37, k. ú. Třeboň. Kupní cena bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy
o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady
spojené se zápisem vkladu věcného práva do katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí
nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XLII. schvaluje
prodej jednotky č. 1127/6, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1127,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/37, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 908/6423 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/37 o výměře 241 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1127, který je součástí pozemku parc. č. 1910/37, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 39.280,00 Kč, když
částka 100,00 Kč za jednotku-byt a částka 39.180,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č.
1910/37, k. ú. Třeboň. Kupní cena bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky.
Veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem
vkladu věcného práva do katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude
hrazena dle zákona.
XLIII. schvaluje
prodej jednotky č. 1127/7, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1127,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/37, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 891/6423 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/37 o výměře 241 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1127, který je součástí pozemku parc. č. 1910/37, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 38.546,00 Kč, když částka 100,00 Kč za
jednotku-byt a částka 38.446,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/37, k. ú. Třeboň.
Kupní cena bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XLIV. schvaluje
prodej jednotky č. 1127/8, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1127,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/37, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 908/6423 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/37 o výměře 241 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1127, který je součástí pozemku parc. č. 1910/37, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx
xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 39.280,00 Kč, když částka 100,00 Kč
za jednotku-byt a částka 39.180,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/37, k. ú. Třeboň.
Kupní cena bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XLV. schvaluje
prodej jednotky č. 1127/9, vymezené podle občanského zákoníku, v bytovém domě v Třeboni II, č. p. 1127,
který je součástí pozemku parc. č. 1910/37, způsob využití: byt, s funkčně souvisejícím celkem, který tvoří
přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti id. 891/6423 na společných částech nemovité věci včetně
2
pozemku parc. č. 1910/37 o výměře 241 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a bytový dům č. p.
1127, který je součástí pozemku parc. č. 1910/37, vše v k. ú. Třeboň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena činí 38.546,00 Kč, když částka 100,00 Kč za jednotku-byt
a částka 38.446,00 Kč je za spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1910/37, k. ú. Třeboň. Kupní cena
bude uhrazena do třiceti dnů od podpisu smlouvy o převodu jednotky. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o převodu jednotky, jakož i náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do
katastru nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákona.
XLVI. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.

Mgr. Terezie Jenisová v. r.
starostka města Třeboně
Bylo zpracováno dne 06.02.2018
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