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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kravaře
1. schvaluje
záměr města Kravaře prodat část pozemku parc.č. 2191/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 33 m2
zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, dle barevného zakreslení
v přiložené mapě, která je nedílnou součástí tohoto záměru.
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru města prodat část pozemku
parc.č. 2191/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 33 m2 zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 2834
pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
katastrální pracoviště Opava, dle barevného zakreslení v přiložené mapě, která je nedílnou součástí tohoto
záměru, na Úřední desce MěÚ Kravaře.
2.

Důvodová zpráva:
Městu Kravaře byla doručena žádost pana
o odkoupení části pozemku parc.č. 2191/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, který je ve vlastnictví Města Kravaře,
z důvodu zamýšlené rekonstrukce plotu, a to tak aby budoucí hranici pozemku parc.č. 2191/2 tvořila přímka.
Jednalo by se cca o 5-6m2. Přesnější výměra bude stanovena až po přesném zaměření a vyhotovení
geometrického plánu.
V případě, nechá-li si žadatel na své náklady zhotovit geometrický plan pro rozdělení pozemku, navrhujeme
kupní cenu za oddělenou část ve výši 200 Kč za jeden m2 tak, jak je u takovýchto majetkoprávních narovnání
běžné. V případě zpracování geometrického plánu na náklady Města Kravaře, budou tyto náklady připočteny
ke kupní ceně.
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