
Zpráva pro 17. zasedání Zastupitelstva města Varnsdor f, 
které se koná dne 25. března 2021 

 
1.04 Návrh na prodej  části p. p. č. 6877, části p. p. č. 6882, části p. p. č. 6883 a části p. 

p. č. 6878 v k. ú. Varnsdor f 
Předkládá: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI 
 
Odůvodnění:

požádali o prodej pozemku v ul. Novoměstská za účelem užívání zahrádky. Na uvedenou část 
nemají ani jeden nájemní smlouvu. Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést dne 20. 06. 
2019. 
Vyvěšeno:   27. 06. 2019   Sejmuto:  16. 07. 2019 
Územní plán: zahrádkářská kolonie 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6877 – zastavěná plocha, zbořeniště o 
výměře 135 m2, část p. p. č. 6882 – travní porost o výměře 118 m2, část p. p. č. 6883 – travní 
porost o výměře 173 m2 a část p. p. č. 6878 o výměře 1.153 m2 k. ú. Varnsdorf (dle 
geometrického plánu č. 6169-281/2020  části označeny jako p. p. č. 6877/1 a p. p. č. 6878/3) 
manželům za kupní cenu 157.800 Kč, splatnou do 15-ti dnů 
od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující   
(Cena dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf 100 Kč/m2) 
 
nebo 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6877 – zastavěná plocha, zbořeniště o 
výměře 135 m2, část p. p. č. 6882 – travní porost o výměře 118 m2, část p. p. č. 6883 – travní 
porost o výměře 173 m2 a část p. p. č. 6878 o výměře 1.153 m2 k. ú. Varnsdorf (dle 
geometrického plánu č. 6169-281/2020  části označeny jako p. p. č. 6877/1 a p. p. č. 6878/3) 
manželům za kupní cenu 157.800 Kč, splatnou do 15-ti 
dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující   
(Cena dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf 100 Kč/m2) 
 
nebo 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6877 – zastavěná plocha, zbořeniště o 
výměře 135 m2, část p. p. č. 6882 – travní porost o výměře 118 m2, část p. p. č. 6883 – travní 
porost o výměře 173 m2 a část p. p. č. 6878 o výměře 1.153 m2 k. ú. Varnsdorf (dle 
geometrického plánu č. 6169-281/2020  části označeny jako p. p. č. 6877/1 a p. p. č. 6878/3) 
paní za kupní cenu 157.800 Kč, splatnou do 15-ti dnů od podpisu kupní 
smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující   
(Cena dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf 100 Kč/m2) 
 
 
 
 
 
 



nebo 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6877 – zastavěná plocha, zbořeniště o 
výměře 135 m2, část p. p. č. 6882 – travní porost o výměře 118 m2, část p. p. č. 6883 – travní 
porost o výměře 173 m2 a část p. p. č. 6878 o výměře 1.153 m2 k. ú. Varnsdorf (dle 
geometrického plánu č. 6169-281/2020  části označeny jako p. p. č. 6877/1 a p. p. č. 6878/3) 
manželům za kupní cenu 157.800 Kč, splatnou do 15-ti 
dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující   
(Cena dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf 100 Kč/m2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


