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Bod programu č.: 25 
Výkup pozemků v k.ú. Dvorska 

 

Obsah: 

Rada předkládá Zastupitelstvu záměr statutárního města Brna vykoupit soukromé pozemky 

v dostihovém areálu ve Dvorskách a znalecký posudek č. 4604-14/21, který dne 15. 3. 2021 

vypracoval …, a kterým byla stanovena cena dotčených pozemků jednotkovou cenou 220,- Kč/m2. 

Svůj zájem prodat své pozemky zatím projevili: 

- … 

o pozemek p.č. 413 o výměře 3 855 m2, cena 848.100,- Kč 

- … 

o pozemek p.č. 417 o výměře 8 217 m2, cena 1.807.740,- Kč 

- … 

o pozemek p.č. 419 o výměře 8 680 m2, cena 1.909.600,- Kč 

o pozemek p.č. 437 o výměře 8 757 m2, cena 1.926.540,- Kč 

- … (id. ¼), … (id. ½) a … (id. ¼) 

o pozemek p.č. 421 o výměře 10 697 m2, cena 2.353.340,- Kč 

o pozemek p.č. 435 o výměře 11 169 m2, cena 2.457.180,- Kč  

 

Rada na své 67/VIII. schůzi pod bodem programu č. 26 doporučila Zastupitelstvu schválit záměr 

nabytí pozemků:  

o pozemek p.č. 413 o výměře 3 855 m2, za cenu 848.100,- Kč, 

o pozemek p.č. 417 o výměře 8 217 m2, za cenu 1.807.740,- Kč, 

o pozemek p.č. 419 o výměře 8 680 m2, za cenu 1.909.600,- Kč, 

o pozemek p.č. 421 o výměře 10 697 m2, za cenu 2.353.340,- Kč, 

o pozemek p.č. 435 o výměře 11 169 m2, za cenu 2.457.180,- Kč, 

o pozemek p.č. 437 o výměře 8 757 m2, za cenu 1.926.540,- Kč, 

postupem dle čl. 11 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna, a to za podmínky poskytnutí finančního 

transferu statutárním městem Brnem ve výši 11.302.500,- Kč.  

Dále Rada doporučila Zastupitelstvu požádat statutární město Brno o poskytnutí finančního 

transferu ve výši 11.302.500,- Kč na výkup shora uvedených pozemků. 

 

Příloha: 

- znalecký posudek 

- mapa 2x 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany 

 

schvaluje 

 

záměr nabytí pozemků: 

o pozemek p.č. 413 o výměře 3 855 m2, za cenu 848.100,- Kč, 

o pozemek p.č. 417 o výměře 8 217 m2, za cenu 1.807.740,- Kč, 

o pozemek p.č. 419 o výměře 8 680 m2, za cenu 1.909.600,- Kč, 

o pozemek p.č. 421 o výměře 10 697 m2, za cenu 2.353.340,- Kč, 

o pozemek p.č. 435 o výměře 11 169 m2, za cenu 2.457.180,- Kč, 

o pozemek p.č. 437 o výměře 8 757 m2, za cenu 1.926.540,- Kč, 

postupem dle čl. 11 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna, a to za podmínky poskytnutí finančního 

transferu statutárním městem Brnem ve výši 11.302.500,- Kč 
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a žádá 

 

statutární město Brno o poskytnutí finančního transferu ve výši 11.302.500,- Kč na výkup shora 

uvedených pozemků. 

 

 

V Brně dne 21. 4. 2021 

 

 

Zpracoval:                   Předkládá: 

Mgr. Jiří Polák          Rada MČ Brno-Tuřany 
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