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U S N E S E N Í 

z 8. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného 

dne 25.02.2020 v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích 

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání 

 

4.1. informaci o plnění úkolů z předcházejících zasedání ZM 

6.1. zprávu o činnosti Kontrolního výboru ze dne  4.2.2020 

 

Zastupitelstvo města volí: 

7.2. členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Boskovice pana Jana Vaňharu 

 

Zastupitelstvo města souhlasí a schvaluje: 

4.2. náhradní termíny u bodů, jak je v materiálu uvedeno - pod značkou NT 

8.2. Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi městem Boskovice a Nemocnicí 

Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, Boskovice, IČ: 269 25 974 

Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM  

9.2. návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč mezi městem Boskovice a 

UNIJAZZ - sdružením pro podporu kulturních aktivit, z. s., se sídlem 

Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČO: 004 06 724, v předloženém znění 

Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM 

10.2. návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 170 000,- Kč 

na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi Městem Boskovice 

a Sportuj s námi, z.s., se sídlem Sokolská 1235/38, Boskovice, IČ: 228 21 350 

 Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM 

11.2. návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na dofinancování provozu prodejny ve Vratíkově 

v roce 2020 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU, spotřebním družstvem 

v Boskovicích, se sídlem: náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, 

IČ: 000 32 221 

 Návrh smlouvy tvoří přílohu. č. 4 zápisu ze ZM 

12.2. návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč mezi Městem Boskovice 

a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 v předloženém 

znění 

 Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu ze ZM 

13.2. návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v I. pilíři mezi městem Boskovice a sportovním 

klubem SKMB Boskovice ve výši 358.447,- Kč, FC Boskovice ve výši 
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1.186.313,- Kč, SVČ Boskovice ve výši 409.517,- Kč, HC Boskovice ve výši 

857.545,- Kč, TJ Minerva Boskovice ve výši 49.889,- Kč, TJ Rytmus ve výši 

206.841,- Kč, Billiard Hockey Club ve výši 8.283,- Kč, Elite Sport Boskovice ve výši 

85.116,- Kč, TJ SOUZ Boskovice ve výši 34.778,- Kč, Šachový klub Boskovice 

ve výši 4.576,- Kč, LTC Velen Boskovice ve výši 8.695,- Kč 

 Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 6 zápisu ze ZM 

13.3. návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v II. pilíři mezi městem Boskovice a sportovním 

klubem TJ Minerva Boskovice ve výši 50.632,- Kč, LTC Velen ve výši 113.024,- Kč, 

Orel jednota Boskovice ve výši 200.000,- Kč, Drahanský Sport Team ve výši 

9.727,- Kč, SKMB ve výši 27.568,- Kč, TJ SOUZ Boskovice ve výši 90.952,- Kč, 

JS Boskovice ve výši 50.272,- Kč, TJ Rytmus Boskovice ve výši 22.903,- Kč, 

KK Velen ve výši 9.922,- Kč  

13.4. návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v III. pilíři mezi městem Boskovice a sportovním 

klubem HC Boskovice ve výši 159.952,- Kč, FC Boskovice ve výši 198.001,- Kč, 

TJ Minerva Boskovice ve výši 22.534,- Kč, SVČ Boskovice ve výši 86.441,- Kč, 

Moravec Team ve výši 33.246,- Kč, Drahanský Sport Team ve výši 34.724,- Kč, 

TJ SOUZ Boskovice ve výši 19.948,- Kč, LTC Velen ve výši 57.997,- Kč, Orel 

Jednota Boskovice ve výši 127.444,- Kč, Elite Sport Boskovice ve výši 93.090,- Kč, 

Šachový klub Boskovice ve výši 8.866,- Kč, Billiard Hockey Club ve výši 7.757,- Kč 

15.2. výši odměn neuvolněných členů Zastupitelstva města Boskovice v souladu 

s předložený materiálem s účinností od 01.03.2020 

17.2.  připojení města Boskovice k mezinárodní akci "Vlajka pro Tibet" dne 10.03.2020 

20.2. záměr prodeje pozemku p. č. 3486/9 - trvalý travní porost o výměře 291 m² v k. ú. 

Boskovice panu N., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem 

21.2. záměr prodeje částí pozemku p. č. 234/33 v k. ú. Boskovice, dle GP se jedná o nově 

vzniklé pozemky:  

- p. č. 234/37 o výměře 5 m² panu S., Hrádkov  

- p. č. 234/46 o výměře 7 m² panu Ř., Praha 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem 

22.2. záměr prodeje části pozemku p. č. 234/33 o výměře 35 m² v k. ú. Boskovice panu V., 

Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem 

24.2. záměr směny pozemků ve vlastnictví města Boskovice, a to p. č. 1990/254 - ostatní 

plocha o výměře 51 m², p. č. 1990/251 - ostatní plocha o výměře 17 m², p. č. 

1990/252 - ostatní plocha o výměře 24 m², p. č. 1990/253 - ostatní plocha o výměře 

31 m², části p. č. 1990/31 - ostatní plocha o výměře cca 105 m² a části p. č. 1990/246 

- zahrada o výměře cca 55 m², vše v k. ú. Boskovice za části pozemků ve vlastnictví 

pana K., Boskovice a to části p. č.1990/238 - ostatní plocha o výměře cca 140 m², 

části p. č. 1990/232 o výměře cca 45 m², části p. č. 1990/233 o výměře cca 10 m² a 

p. č. 1990/249 o výměře cca 7 m² vše v k. ú. Boskovice s tím, že rozdíl v ocenění 

směňovaných pozemků doplatí pan K. za cenu stanovenou znaleckým posudkem 

25.2. prodej podílu 635/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

1281 m² v k. ú. Boskovice paní F., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m² 
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25.3. návrh kupní smlouvy na prodej podílu 635/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice paní F., Boskovice za kupní 

cenu 150,00 Kč/m² 

 Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 7 zápisu ZM 

26.2. prodej následujících podílů z pozemku p. č. 561/2 - zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 583 m² v k. ú. Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m², a to: 

- podíl 748/36808 manželům P., Boskovice 

- podíl 539/36808 panu V., Boskovice 

- podíl 748/36808 manželům V., Boskovice 

- podíl 748/36808 paní K., Boskovice 

- podíl 748/36808 panu K., Boskovice 

- podíl 909/36808 manželům panu H., Šebetov a paní H., Boskovice 

- podíl 748/36808 paní T., Boskovice 

- podíl 909/36808 paní V., Boskovice 

- podíl 909/36808 manželům R., Boskovice 

- podíl 909/36808 paní P., Boskovice 

- podíl 748/36808 paní M., Boskovice 

26.3. vzorový návrh kupní smlouvy na prodej podílů z pozemku p. č. 561/2 - zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 583 m² v k. ú. Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m² 

 Vzorový návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 8 zápisu ZM 

27.2. prodej podílu 17986/36808 z pozemku p. č. 561/2 - zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 583 m² v k. ú. Boskovice SBD Radost, Komenského 22, Boskovice, 

IČO: 000 48 356 za kupní cenu 150,00 Kč/m² 

27.3. návrh kupní smlouvy na prodej podílu 17986/36808 z pozemku p. č. 561/2 - zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 583 m² v k. ú. Boskovice SBD Radost, Komenského 22, 

Boskovice, IČO: 000 48 356 za kupní cenu 150,00 Kč/m² 

 Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 9 zápisu ZM 

28.2. návrh darovací smlouvy na bezúplatný převod částí pozemků (dle GP 4975-

6069/2017), a to části p. č. 6924/1, dle GP nově vzniklý pozemek p. č. 6924/6 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m², části p. č. 6887, dle GP nově vzniklé 

pozemky p. č. 6887/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m² a p. č. 

6887/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m², části p. č. 6882, dle GP 

nově vzniklé pozemky p. č. 6882/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 

m², p. č. 6882/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 131 m², p. č. 6882/4 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m² a p. č. 6882/5 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 23 m² a části p. č. 6951/1, dle GP nově vzniklý pozemek 

p. č. 6951/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 275 m² z vlastnictví 

Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, 

IČO: 708 88 337 do vlastnictví města Boskovice 

 Návrh darovací smlouvy tvoří přílohu č. 10 zápisu ZM 

29.2. návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 7166/1 - vodní plocha, dle GP se 

jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 7166/19 a pozemků p. č. 7166/2 - vodní plocha a 

p. č. 7166/15 - vodní plocha v k. ú. Boskovice do vlastnictví Lesy ČR, s. p., se sídlem 
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Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO: 421 96 451, 

za celkovou cenu 362.740,- Kč bez DPH 

 Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 11 zápisu ZM 

30.2. návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 2017/24 - zahrada, dle GP se jedná 

o nově vzniklý pozemek p. č. 2017/50 o výměře 95 m² v k. ú. Boskovice 

do podílového spoluvlastnictví paní K., Boskovice a paní  Ch., Brno, za cenu 

400,00 Kč/m² 

 Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 12 zápisu ZM 

32.2. návrh směnné smlouvy na směnu části pozemku p. č. 4241/2 o výměře 49 m² v k. ú. 

Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 4242/24 o výměře 

2 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana S., Boskovice, s doplatkem městu 

Boskovice ve výši 16.450,- Kč 

 Návrh směnné smlouvy tvoří přílohu č. 13 zápisu ZM 

33.2. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2025 dle předloženého materiálu 

36.2. RO č. 1/2020 dle předloženého materiálu 

 

Zastupitelstvo města neschvaluje: 

19.2. záměr prodeje částí pozemků p. č. 4415/145, p. č. 4392, p. č. 4393, p. č. 4415/96, p. č. 

4415/95 v k. ú. Boskovice 

23.2. záměr prodeje částí pozemků p. č. 43/3, 43/2, 43/1, 44/7 a 44/2 v k. ú. Hrádkov 

o výměře cca 100 m² panu P., Voděrady  

 

Zastupitelstvo města ukládá: 

8.3. uzavřít Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi městem Boskovice a Nemocnicí 

Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, Boskovice, IČ: 269 25 974 

ve schváleném znění 

T: 31.03.2020 

O: OKT 

8.4. uveřejnit Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi městem Boskovice a 

Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, Boskovice, 

IČ: 269 25 974 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv 

 T: do 30 dní od uzavření smlouvy 

 O: OKT 

9.3. uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružení 

pro podporu kulturních aktivit, z. s., se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, 

IČO: 004 06 724 

T: 13.03.2020 

O: OKT 
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9.4. uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Boskovice 

a UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z. s., se sídlem 

Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČO: 004 06 724 v registru smluv 

 T: do 30 dní od uzavření smlouvy 

 O: OKT 

10.3. uzavřít Smlouvu o  poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 

170 000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi Městem 

Boskovice a Sportuj s námi, z.s., se sídlem Sokolská 1235/38, Boskovice, 

IČ: 228 21 350 ve schváleném znění 

T: 13.03.2020 

 O: OKT 

10.4. zveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 

170 000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi Městem 

Boskovice a Sportuj s námi, z.s., se sídlem Sokolská 1235/38, Boskovice, 

IČ: 228 21 350 v registru smluv 

T: 11.12.2019 

O: OKT 

11.3. uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace na dofinancování provozu prodejny ve Vratíkově 

v roce 2020 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU spotřebním družstvem 

v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, 

IČ: 000 32 221 ve schváleném znění 

T: 31.03.2020 

O:OKT 

11.4. vložit Smlouvu o poskytnutí dotace na dofinancování provozu prodejny ve Vratíkově 

v roce 2020 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU spotřebním družstvem 

v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, 

IČ: 000 32 221 do Registru smluv 

T: do 30 dní od uzavření smlouvy 

O: OKT 

11.5. vložit Smlouvu o poskytnutí dotace na dofinancování provozu prodejny ve Vratíkově 

v roce 2020 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU spotřebním družstvem 

v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, 

IČ: 000 32 221 do Registru podpor de minimis 

T: do 5 dní od uveřejnění v Registru smluv 

O: OKT 

12.3. uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., 

Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 ve schváleném znění 

 T: 13.03.2020 

 O: OKT 

12.4. uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., 

Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 v registru smluv 

T: do 30 dní od uzavření smlouvy 

O: OKT 
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13.5. uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace sportovním klubům SKMB Boskovice, 

TJ Minerva Boskovice, LTC Velen Boskovice, Orel jednota Boskovice, TJ Rytmus 

Boskovice, TJ SOUZ Boskovice, JS Boskovice, Drahanský Sport Team, Elite Sport 

Boskovice, Moravec Team, SVČ Boskovice, HC Boskovice, FC Boskovice, 

KK Velen, Billiard Hockey Club, Šachový klub Boskovice ve schváleném znění 

 T: 15.03.2020 

O: OKT 

13.6. zveřejnit smlouvy o poskytnutí dotací sportovním klubům v registru smluv v souladu 

se zákonem č. 340/2015, o registru smluv 

T: do 30 dní od uzavření smlouvy 

O: OKT 

17.3. vyvěsit tibetskou vlajku na budově radnice 

 T: 10.03.2020 

O: OKT 

19.3. sdělit svoje stanovisko paní P., Boskovice 

 T: 31.03.2020 

 O: OSM 

20.3. zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 3486/9 - trvalý travní porost o výměře 291 m² 

v k. ú. Boskovice 

 T: 15.03.2020 

 O: OSM 

20.4. seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje 

 T: 28.04.2020 

 O: OSM 

20.5. nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 3486/9 

- trvalý travní porost o výměře 291 m² v k. ú. Boskovice panu N., Boskovice za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM 

 T: 23.06.2020 

 O: OSM 

21.3. zveřejnit záměr prodeje částí pozemku p. č. 234/33 v k. ú. Boskovice, dle GP se jedná 

o nově vzniklé pozemky p. č. 234/37 o výměře 5 m² a p. č. 234/46 o výměře 7 m² 

T: 15.03.2020 

O: OSM 

21.4. seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje 

T: 28.04.2020 

O: OSM 

21.5. nebude-li připomínek, předložit návrhy kupních smluv na prodeje částí pozemku p. č. 

234/33 v k. ú. Boskovice, dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky:  

- p. č. 234/37 o výměře 5 m² panu S., Hrádkov  

- p. č. 234/46 o výměře 7 m² panu Ř., Praha 

Za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM 

T: 23.06.2020 

O: OSM 
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22.3. zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 234/33 o výměře 35 m² v k.  ú. Boskovice 

T: 15.03.2020 

O: OSM 

22.4. seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje 

T: 28.04.2020 

O: OSM 

22.5. nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 

234/33 o výměře 35 m² v k. ú. Boskovice panu  V., Boskovice za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem, k projednání ZM 

 T: 23.06.2020 

 O: OSM 

23.3. sdělit svoje stanovisko panu P., Voděrady k projednání ZM 

T: 31.03.2020 

 O: OSM 

24.3. zveřejnit záměr směny pozemků p. č. 1990/254 - ostatní plocha o výměře 51 m², p. č. 

1990/251 - ostatní plocha o výměře 17 m², p. č. 1990/252 - ostatní plocha o výměře 

24 m², p. č. 1990/253 - ostatní plocha o výměře 31 m², části p. č. 1990/31 - ostatní 

plocha o výměře cca 105 m² a části p. č. 1990/246 - zahrada o výměře cca 55 m², vše 

v k. ú. Boskovice za části pozemků p. č.1990/238 - ostatní plocha o výměře cca 

140 m², části p. č. 1990/232 o výměře cca 45 m², části p. č. 1990/233 o výměře cca 

10 m² a p. č. 1990/249 o výměře cca 7 m² vše v k. ú. Boskovice 

 T: 15.03.2020 

 O: OSM 

24.4. seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru směny pozemků 

 T: 28.04.2020 

O: OSM 

24.5. nebude-li připomínek, předložit návrh směnné smlouvy na směnu pozemků 

ve vlastnictví města Boskovice, a to p. č. 1990/254 - ostatní plocha o výměře 51 m², 

p. č. 1990/251 - ostatní plocha o výměře 17 m², p. č. 1990/252 - ostatní plocha 

o výměře 24 m², p. č. 1990/253 - ostatní plocha o výměře 31 m², části p. č. 1990/31 - 

ostatní plocha o výměře cca 105 m² a části p. č. 1990/246 - zahrada o výměře cca 

55 m², vše v k. ú. Boskovice za části pozemků ve vlastnictví pana K., Boskovice a to 

části p. č.1990/238 - ostatní plocha o výměře cca 140 m², části p. č. 1990/232 o výměře 

cca 45 m², části p. č. 1990/233 o výměře cca 10 m² a p. č. 1990/249 o výměře cca 7 m² 

vše v k. ú. Boskovice s tím, že rozdíl v ocenění směňovaných pozemků doplatí pan K. 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM 

 T: 28.04.2020 

O: OSM 

25.4. uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 635/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice s paní F., Boskovice za kupní 

cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu 

 T: 30.04.2020 

O: OSM 
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26.4. uzavřít kupní smlouvy na prodej následujících podílů z pozemku p. č. 561/2 - 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 583 m² v k. ú. Boskovice za kupní cenu 

150,00 Kč/m², a to: 

- podíl 748/36808 s manželi P., Boskovice 

- podíl 539/36808 s panem V., Boskovice 

- podíl 748/36808 s manželi V., Boskovice 

- podíl 748/36808 s paní K., Boskovice 

- podíl 748/36808 s panem K., Boskovice 

- podíl 909/36808 s manželi panem H., Šebetov a paní H., Boskovice 

- podíl 748/36808 s paní T., Boskovice 

- podíl 909/36808 s paní V., Boskovice 

- podíl 909/36808 s manželi R., Boskovice 

- podíl 909/36808 s paní P., Boskovice 

- podíl 748/36808 s paní M., Boskovice 

dle předloženého vzorového návrhu kupní smlouvy 

 T: 30.04.2020 

O: OSM 

27.4. uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 17986/36808 z pozemku p. č. 561/2 - 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 583 m² v k. ú. Boskovice s SBD Radost, 

Komenského 22, Boskovice, IČO: 000 48 356 za kupní cenu 150,00 Kč/m², 

dle předloženého návrhu 

 T: 30.04.2020 

O: OSM 

28.3. uzavřít darovací smlouvu na bezúplatný převod částí pozemků (dle GP 4975-

6069/2017), a to části p. č. 6924/1, dle GP nově vzniklý pozemek p. č. 6924/6 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m², části p. č. 6887, dle GP nově vzniklé 

pozemky p. č. 6887/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m² a p. č. 

6887/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m², části p. č. 6882, dle GP 

nově vzniklé pozemky p. č. 6882/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

3 m², p. č. 6882/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 131 m², p. č. 6882/4 

– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m² a p. č. 6882/5 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 23 m² a části p. č. 6951/1, dle GP nově vzniklý pozemek 

p. č. 6951/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 275 m² z vlastnictví 

Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, 

IČO: 708 88 337 do vlastnictví města Boskovice, dle předloženého návrhu 

 T: 30.06.2020 

O: OSM 

29.3. uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 7166/1 - vodní plocha, dle GP se 

jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 7166/19 a pozemků p. č. 7166/2 - vodní plocha a 

p. č. 7166/15 - vodní plocha v k. ú. Boskovice do vlastnictví Lesy ČR, s. p., se sídlem 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO: 421 96 451, 

za celkovou cenu 362.740,- Kč bez DPH, dle předloženého návrhu 

 T: 31.05.2020 

 O: OSM 

30.3. uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 2017/24 - zahrada, dle GP se 

jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2017/50 o výměře 95 m² v k. ú. Boskovice 

do podílového spoluvlastnictví paní K., Boskovice a paní  Ch., Brno, za cenu 

400,00 Kč/m², dle předloženého návrhu 
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 T: 31.05.2020 

 O: OSM 

32.3. uzavřít směnnou smlouvu na směnu části pozemku p. č. 4241/2 o výměře 49 m² v k. ú. 

Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 4242/24 o výměře 

2 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana S., Boskovice, s doplatkem městu 

Boskovice ve výši 16.450,- Kč, dle předloženého návrhu 

 T: 31.03.2020 

O: OSM 

 

Zastupitelstvo města stanovuje: 

14.2. počet členů Osadního výboru Hrádkov na 6 členů 

 

Zastupitelstvo města stahuje: 

31.1. materiál z jednání 

 

 

Zapsala: Ladislava Borková 

 

Vyhotoveno dne: 02.03.2020 

 

Ověřeno dne: 05.03.2020 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Pavel Vlach v.r.                                                             Petr Malach, DiS. v.r. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Dohnálek v.r. – starosta 

 

 

 

 

Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR). 

 


