Usnesení
14. veřejného zasedání zastupitelstva města Nýřany
konaného dne 6.9.2017 v sále SKC Nýřany
I.

Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
a/
b/
c/
d/
e/

zprávu o činnosti rady města
zprávu komise výstavby a životního prostředí za I. pololetí roku 2017
rozpočtová opatření č. 2/2017 a č. 3/2017
zprávu o průjezdnosti místní komunikace
informaci o petici ze dne 8. 7. 2017.

Výše uvedené zprávy a ostatní projednávané materiály jsou přílohou zápisu.

II.

Zastupitelstvo města
schvaluje
přehled čerpání rozpočtu města Nýřany za I. pololetí roku 2017, jež je přílohou zápisu.

III.

Zastupitelstvo města
1/ s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemků č. parcelní 1705/5, 1705/7 a 1712/9 o celkové výměře
5.015 m2 v k.ú. Nýřany zapsaných na LV 2942 na město Nýřany do 31.3.2018
za předpokladu, že:
a/ pozemky nebudou zatíženy žádným zástavním právem, dluhy, exekucemi atd. nebo
b/ pozemky nebudou zatíženy žádným dalším zástavním právem, exekucemi, dluhy
atd., než je stav posuzovaný k datu 1. 9. 2017. V tomto případě před podpisem
smlouvy o převodu pozemků na město Nýřany za předpokladu stejného stavu listu
vlastnictví posuzovaného k 1.9.2017 vlastníci doloží:
(1) souhlasné stanovisko Stavební spořitelny České spořitelny a.s. Praha, IČO
60197609 se všemi náležitostmi podání, že souhlasí s převodem části pozemků
(1/25) č. parcelní 1705/5, 1705/7 a 1712/9 v k.ú. Nýřany zapsaných na LV
2942 na město Nýřany. Totéž doloží zbývající vlastníci pozemků.
(2) souhlasné stanovisko Stavební spořitelny České spořitelny a.s. Praha, IČO
60197609 se všemi náležitostmi podání, že podá žádost na příslušný katastrální
úřad na zrušení svého zástavního práva smluvního na část pozemků (1/25) č.
parcelní 1705/5, 1705/7 a 1712/9 v k.ú. Nýřany zapsaných na LV 2942 do 30
dnů od obdržení pravomocného rozhodnutí o kolaudaci veřejné komunikace
města Nýřany na pozemcích č. parcelní 1705/5, 1705/7 a 1712/9 v k.ú. Nýřany
tak, aby zástavní právo smluvní bylo vymazáno.

c/ v obou případech (a/, b/) vlastníci vždy doloží:
(1) kopii kolaudačních rozhodnutí na inženýrské sítě (voda, plyn, elektřina,
kanalizace).
(2) písemné čestné prohlášení, že nemovitosti v této lokalitě jsou napojeny na
inženýrské sítě.
(3) projektovou dokumentaci se stavebním povolením na komunikaci odpovídající
stávajícímu stavu, zvláště pak vjezdů do budov, včetně výkazu výměr, a to jak
oceněného, tak neoceněného.
(4) souhlasné stanovisko vlastníků o převodu pozemků na město Nýřany, pokud
pozemky nebudou zatíženy žádným zástavním právem, exekucemi, dluhy atd.
d/ vlastníci pozemků zajistí sepsání smlouvy o převodu výše uvedených nemovitostí
na město Nýřany do 31. 3. 2018.

2/ u k l á d á
starostovi města postupovat dle tohoto usnesení.

Pavlína Caisová v. r.
místostarostka

Ing. Jiří Davídek v. r.
starosta

