
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
18. Zastupi te lstva města

konaného dne 19.6.2017

Dispozice s majetkem - p.č. 1704/3 v k.ú. NMNM ( HACKBOARDS s.r.o.)

Město obdrželo žádost společnosti Hackboards s.r.o., se sídlem Jámy 3, IČ: 283 53 307 (dále jen žadatel), a to 
o odprodej části pozemku p.č. 1704/3 (cca 298 m2)  v k.ú. Nové Město na Moravě z majetku města. Současně 
město obdrželo i nabídku od společnosti Hackboards s.r.o., se sídlem Jámy 3, IČ: 283 53 307, a to na 
odkoupení objektu dočasné stavby ze svého majetku  umístěné na části pozemku p.č. 1704/3 (cca 298 m2)  v 
k.ú. Nové Město na Moravě v majetku města za nabídkovou kupní cenu 500 tis. Kč.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č.1704/3 o výměře  cca 298 m2 v k.ú. Nové Město na 
Moravě - dle přílohy.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
nákup objektu - dočasné stavby na části pozemku p.č. 1704/3 v k.ú. Nové Město na Moravě za kupní cenu 
500 000,-Kč.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM není doporučován ke schválení bod  I. ani bod II.
RM není doporučován ke schválení bod I. ani II., neboť RM č. 39 
dne 5.6.2017 rozhodla o podání výpovědi z nájemní smlouvy na 
pronájem části p.č. 1704/3 v k.ú. NMNM firmě HACKBOARDS s.r.o, a to s 
účinností od 1.7.2017 s šesti měsíční výpovědní lhůtou. Výpověď však 
nebyla dosud odeslána, s tím, že tento krok naváže, nerozhodne-li  ZM o 
odprodeji pozemku/nákupu dočasné stavby objektu. 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05
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Text důvodové zprávy: Žádosti I. a II. byly projednány v rámci kolečka s tím, že byly 
jednotlivými správci majetku  zkonstatovány následující skutečnosti:
- předmětná část pozemku p.č. 1704/3 v k.ú. NMNM je zařazena v 
platném ÚP obce NMNM do funkčního využití území jako smíšené obytné 
území s tím, že výroba není uvedena v přípustných ani v podmíněně 
přípustných funkcích. V návrhu nového ÚP NMNM je předmětná 
část pozemku zařazena do ploch bydlení v bytových domech s 
tím, že stavby pro výrobu a skladování jsou nepřípustné ( pouze 
služby). Na předmětné části pozemku má žadatel umístěnou 
dočasnou stavbu s tím, že změna užívání objektu vydaná stavebním 
úřadem již pozbyla platnosti a stavebním úřadem bude zahájeno řízení o 
odstranění stavby.
- žadatel má s městem uzavřenou nájemní smlouvu ze dne 8.12.2009, na 
dobu neurčitou, s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou, která může být 
uplatněna každou ze smluvnívh stran bez uvedení důvodu, s ročním 
nájemným 20 860,-Kč, za účelem umístění dočasné stavby pro výrobu 
lyží a snowboardů.
Žadatel nyní alternativě nabízí městu předmětný objekt k odkoupení, a to 
za nabídkovou kupní cenu 500 tis. Kč. Pro město je objekt nevyužitelný, 
zejména pak s přihlédnutím na stávající i navrhovaný ÚP a skutečnost, že 
se jedná o dočasnou stavbu.
Zejména z důvodu zařazení pozemku v ÚP a nepřípustnosti výroby je 
navrhováno jak odprodej pozemku ( resp. zveřejnění záměru odprodeje), 
tak nákup stavby neschválit.
RM č. 39 dne 5.6.2017 schválila podání výpovědi z nájemní smlouvy na 
pronájem části p.č. 1704/3 v k.ú. NMNM firmě HACKBOARDS s.r.o, a to s 
účinností od 1.7.2017 s šesti měsíční výpovědní lhůtou s tím, že nájemní 
vztah by měl být ukončen k 31.12.2017. Výpověď bude nájemci 
zaslána až po projednání tohoto materiálu na jednání ZM dne 
19.6.2017, a to za předpokladu, že nebude schválena varianta I. 
ani II. návrhu usnesení.

Do přílohy byla dále doplněna fotodokumentace současného 
stavu dočasné stavby.

Materiál obsahuje: Příloha - výpověď z nájmu (Veřejná)
Příloha - žádost + snímek + nájemní smlouva (Veřejná)
Příloha - Aktuální fotodokumentace současného stavu dočasné stavby 
(Veřejná)

Materiál projednán: v kolečku
RM č. 39 dne 5.6.2017 - nedoporučen ke schválení bod I.a II. a byla 
schválena výpověď

Přizváni:
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