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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha 20

(č. usnesení) (zn. předkl.)
Mgr. Petr Měšťan

1) schvaluje

- směnu dílu „b“ o výměře 58 m2 odděleného od obecního pozemku parc. č. 1330/1,
druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, včetně stavby, plechové haly
bez č.p./č.e. neevidované v katastru nemovitostí, která se ½ nachází na dílu „b“ a ½
na pozemku KN parc. č. 1600/1 ve vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXX, dílu „c“ o výměře

36 m2 odděleného od obecního pozemku parc. č. 1608, druh pozemku - ostatní plocha,

způsob využití - manipulační plocha, dílu „e“ o výměře 27 m2 odděleného od obecního

pozemku parc. č. 1609/1, druh pozemku – zahrada, dílu „d“ o výměře 46 m2 odděleného
od obecního pozemku parc. č. 3848 a obecního pozemku KN parc. č. 1609/2 o výměře 7

m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří za díl  „a“ o výměře 252 m2 oddělený
od pozemku parc. č. 1600/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – manipulační
plocha z vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXX, vše v k. ú. Horní Počernice, vše na základě
GP č. 5443-114/2021, který vyhotovil XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, s doplatkem za rozdíl
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směňovaných nemovitostí k tíži MČ Praha 20 ve výši 351.000,- Kč, tj. 78 m2 za cenu 4.500,-

Kč/m2.

- uzavření směnné smlouvy s XXXXX XXXXX XXXXXXX

 

2) ukládá

- předložit směnnou smlouvu smluvním stranám k podpisu.

1. Zodpovídá: RMČ,
Termín:    15.10.2021 Kontrolní termín:    

Zpracováno dne 13.09.2021
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