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o.
Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
12. Zastupitelstva města

konaného dne 26.9.2016

Dispozice s majetkem - směna částí pozemků p.č. 3940119 x 359918, 3940120 v k.ú. NMNM (Luční

MU

V návaznosti na plánovaný odprodej části pozemků v lokalitě ul. Luční kolem bytových domů č.p. 871,872,873
přistupuje město nejprve ke směně pozemků v teto lokalitě s třeti osobou tak aby vznikly ucelene
celky jednoho vlastníka.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě, ato Jak následuje:
- převod dílů f + gT o výměře 166 m2 z p.č. 3940/19 z majetku města do výlučného vlastnictví pana

- převod dílu “a‘ o výměře 8 m2 z p.č. 3599/8 a dílů bi-c“ o výměře 135 m2 z p.č. 3940/20 z majetku
pana do majetku města

s tím, že pozemky Jsou směňovány bez Jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran.Plátcem daně
z nabyti nemovitych věci je ‚ a to každy u nemovitosti, jež nabyva

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Dana Wurzelová

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem ISM Je navrhovaná směna pozemků doporučována.
Předložená problematika byla projednána a doporučena ZM na 26.schůzi

RM konané dne 27.6.2016.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Jedná se většinou o zlegalizování užívacího vztahu, a to převod části
pozemku za potokem Bezděčka z majetku města do majetku a
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převod částí pozemků před potokem Bezděčka z majetku do

majetku města.

Z majetku města je navrhovano převest 166 m2 a z majetku je

navrhováno převést 143 m2. Rozdíl ve směňovaných nemovitostech

čim 23 m2 v neprospech města, avšak na jednani za učasti (viz

příloha ) bylo předběžně ujednáno, že pozemky budou směněny bez
jakychkoliv finančnich naroků obou smluvnich stran rovněž

vyslovil s navrhovanou směnou předběžný souhlas.
Dle platného ÚP jsou pozemky navrhované ke směně zařazeny do ostatní
zeleně a v návrhu nového ÚP jsou zařazeny do smíšených
nezastavitelných území a do ploch vodních.
Poplatnikem daně z nabyti nemovitych věci je město a ‚ a to
každý u nemovitostí, jež nabývá.
Dzmámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno ve dnech
25.1.2015 - 10.2.2016.

Materiál obsahuje: Příloha - zápis z jednání + snímek se zákresem (Veřejná)

Materiál projednán: v kolečku
RM Č. 26 dne 27.6.2016

Přizváni:
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