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Re: Žádost o informaci dle zák č.106/1999Sb

Odesílatel: starosta.horniblatna@volny.cz
Datum:

16.4.2010 - 8:26:32

Příjemce:

"Jan Keilhauer" <j.keilhauer@seznam.cz>

Vážený pane,
1. Vaše původní smlouva (Dohoda o dočasném pronájmu) uzavřena
27.02.1995 Vám přenechává pozemkovou parcelu číslo 33/2 o výměře
224 m2 po dobu 1 roku, je tedy od 27.02.1996 neplatná
2. Nová Nájemní smlouva je naším úřadem používána již několik
let, odstavec 2.4 řeší sankci při předávní tohoto pozemku zpět
majiteli, při ukončení nájemního vztahu. Smyslem tohoto ustanovení
je záměr, aby pozemek při ukončení nájmu nebyl zatížen např.
skládkou, materiálem apod.
3. Prodejní cena : 30,- Kč/1 m2, za 224 m2 tedy 6.720,- Kč, 204,Kč daň z převodu nemovitosti, 30,- Kč ověření podpisu a 500,Kč kolková známka při podání na Katastrální úřad.
V případě Vašeho zájmu s koupí si myslím, že Vaše žádost nebude
pro náš úřad žádný problém. Mohu Vás ujistit, že město Horní
Blatná nemá s pozemkovou parcelou 33/2 žádné vedlejší úmysly
a že neregistruje žádnou žádost od třetí osoby.
S pozdravem, starosta města Horní Blatná Petro Robert

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA ----Od: " Jan Keilhauer" <j.keilhauer@seznam.cz>
Komu: starosta.horniblatna@volny.cz
Předmět: Žádost o informaci dle zák č.106/1999Sb
Datum: 15.4.2010 - 18:06:29
>
> Dne 15,4,2010 jsem obdržel k podpisu novou nájemní
> smlouvu k
> pronájmu pozemku č. 33/2 o výměře 224 m2.
>
> Žádám o informaci k níže uvedeným otázkám:
>
> 1) Jaké nedostatky byly zjištěny finanční kontrolou
> u Dohody o
>
> dočasném užívání pozemku ze dne 27.2.1995?
>
>
> 2) Na základě jakých norem je ve smlouvě (část
> 2.4) vyčíslená pokuta
>
>
> za každý den prodlení 2.000,- Kč ?
>
>
> 3) Jaká je současná prodejní cena výše uvedeného
> pozemku ?
>
>
>
>
>
> Za informace děkuji
> Keilhauer Jan
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