
Zpráva pro 19. zasedání Zastupitelstva města Varnsdor f, 
které se koná dne 24. června 2021 

 
1.01 Návrh na prodej  objektu Kinokavárny s částí p. p. č. 2530 a s částí p. p. č. 2533 

v k. ú. Varnsdor f 
Předkládá: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI 
 
Odůvodnění:  požádal o prodej objektu Kinokavárny v ul. G. Svobody za 
účelem vybudování kulturního objektu (internetová kavárna, posluchárna, prostory pro 
galerie, laserové show, laserové projekty, virtuální realita…. atd.). 
Dne 10.09.2020 doporučila Rada města cenu za prodej objektu Kinokavárny s částí p. p. č. 
2530 a částí p. p. č. 2533 ve výši 2.000.000,- Kč s podmínkou zavedení předkupního práva 
pro město Varnsdorf s tím, že do 3 let bude provedena oprava střechy a konstrukčních prvků a 
fasáda minimálně z pohledové části ul. G. Svobody. Barevné provedení bude konzultováno 
s architektem města. 
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést dne 10. 09. 2020.  
Vyvěšeno: 17. 09. 2020   Sejmuto: 05. 10. 2020 
Územní plán: obytná zástavba nízkopodlažní 
 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 2530 – zastavěná plocha o výměře 715 m2, 
jejíž součástí je stavba občanské vybavenosti č. p. 3044 a část p. p. č. 2533 - zahrada o 
výměře 105 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6220-249/2020 části označeny 
jako č. 2530/9 a č. 2533/4) panu  za cenu 2.000.000,- Kč, splatnou do 15-ti 
dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města 
Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 2.000.000,- Kč a za podmínky, že do 3 let bude 
provedena oprava střechy a konstrukčních prvků a fasáda minimálně z pohledové části ul. G. 
Svobody. Barevné provedení bude konzultováno s architektem města. 
(cena stanovená rozhodnutím RM ze dne 10.09.2020 ve výši 2.000.000,- Kč) 
 
nebo 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 2530 – zastavěná plocha o výměře 715 
m2, jejíž součástí je stavba občanské vybavenosti č. p. 3044 a část p. p. č. 2533 - zahrada o 
výměře 105 m2 v k. ú. Varnsdorf 

 


