
Místostarosta
Vratislavovo nám. 103,
592 3 J Nové Město na Moravě

Naše značka:
Čj.: MUNMNMĺ 13459‘20 16

V3 řizuje:
Mgr. Petr Hanycb ‚ 566 598 3 10

Návrhy smluvních vztahů

Vážený pane inženýre.
v návaznosti na naše předchozí osobní jednání (zejm. 1.10.2015, 3.12.2015, 8.4.2016), emailovou
komunikaci a Vámi zaslané dopisy, zejm. pak

- žádost o výpůjčku pozemku p.č. 3118/1 v k.ú. Nové Město na Moravě ze dne 3.12.2015
(čj .:MUNMNM/1 0504282/2016)

- emaiové vyjádřeni Inkora ss.o. ze dne 7.3.2016 k městem navrženým návrhům smhtvnich
vztahů

- dopis lnkora ss.o. ze dne 25.7.2016 (č.j.:MUNřvINM/1095790612016)

se rada města na své 28. schůzi dne 12.9.2016 opětovně zabývala problematikou dořešeni
smluvních vztahů ve Vysočina Aréně s tímto závěrem:

přijaté usnesení č. 43/28/RM/2016 Lokalita Vysočina Arény - Smlouva o partnerství a spolupráci, smlouva
o výpůjčce pozemku

L Rada města po projednání
1. bere na vědomí vytádřenífNKORYs.r.o. ze dne 25.7 2016 (čj. :10957906/2016) ve věcí vodní nád,že Ochoza a
pozemku města pod min,olfem vlokal/tě Vysočina Aréna.
2. Mdá Sparto vní klub Nové Něsto na Mora vějako nájemce nemovitost‘ ve vlastnictví města v lokalitě Vysočina Arény o
dořešeníproblematiky vodní nádrže Ochoza a dále jej žádá o řádnou údržbu pozemku p.č 3118/1 v k. ú. Nové Město na
Mora vějehožje najemcem
3. nesouhlasí s návrhem fnkora sr. o. na uzavřením smlouvy o zř,1ení věcného břemene na zřízení 20 parkovacích m,t
ve prospěch Inkora s.r.o. na p.č 3109 v k. ú. Nové Město na Moravě, neboť nemá k tomuto kladné stanovisko najemnika
předmětného pozemku SK Nové Něsto na Moravě
JI. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci mezi městem Nová Něsto na Moravě, INKORA, s.r. o., Národní 33, Praha 1,
110 00, SC: 480 39 641 a Sportovním klubem Nové Něsto na Moravě zs., Vladiovická 1200, 592 31 Nová Město na
Moravě, SC: 433 78 480jejúnž účelem je předevšihi efektivní spolupráce v oblast/poskytovaných služeb v oblasti rozvoje
sportu, cestovn;ho ruchu, podpory konání významných především sportovních a kulturních akcí v Novém Městě na
Moravě vč 25 parkovacích m,t resewé pro fnkora s. r.o., dle pň7ohy materiálu jako alternativní varianty k Inkorou s.r.o,
požadovanému zřízení věcného břemene
a současné
uza vření smlouvy o výpůjčce pozemku mezi městem Nové Něsto na Moravě jako půjčitelem a INKORÁ, s.r.o., Národní
33, Praha 1, 110 00, SC: 48039 641 jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku města p.č. 3118/1,
v k. ů. Nová Město na Moravě za účelem pro vozo vání sporto vního areálu - mirnolfu u hotelu 51(1, dle přílohy matená/u
s tím, že platnost obou návrhů smluvních vztahů (smlouvy o partnerství a spolupráci a smlouvy o výpůjčce pozemku) je
ze strany města časově omezana do 31.12.2016
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Nové Město na Moravě

[NKORA s.r.o.

Národní 33. Praha 1. 11000
Vážený pan
Ing. Josef Pospíšil
jednatel

Dne:
21.9.2016
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lIL Rada města ukládá
odboru 1511 jako správd místních komunikací; aby za účelem bezpečné organizace dopravy na místní komunikad -

parkovišti před hotelem 51(1, zrealizoval přechodné vodorovné dopravní značen,; a to pokud bude uzavřena smlouva o

partnerstvía spolupráci, vč 25 mit reservě hotel SK!, v opačném pňoadě pak bez reservě pro jakýkoliv subjekt.

Hlasováni
Pro: G Proti: O Zdrželo se: O Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

Z výše uvedeného usnesení ml. vyplývá, že
- rada města vzala na vědomí Vaše vyjádření ze dne 25.7.2016 (č.j.:10957906/2016) ve věci

vodní nádrže Ochoza a pozemku města pod minigolfem v lokalitě Vysočina Aréna

- městu se přes veškerou snahu nepodařilo získat souhlas Sportovního klubu Nové Město na

Moravě jako nájemce pozemku p.č. 3109 v k.ú. Nové Město na Moravě (pod parkovištěm)

ke zřízeni věcného břemene zřízení 20 parkovacích míst pro lnkora s.r.o.. a proto s tímto

návrhem Inkory s.r.o. nemůže souhlasit
- město bude u Sportovního klubu Nové Město na Moravě urgovat dořešení problematiky

vodní nádrže Ochoza (město má zpracován pasport nádrže, který je ověřen vodoprávním

úřadem, město má zpracován návrh manipulačního a provozního řádu nádrže — viz, předané

podklady dne 18.1.2016 na schůzi RM) a čeká na další podklady‘ od SK NMNM nezbytné

ke konečnému dořešeni chybějící dokumentace k nádrži)

- subjektem, který je v současnosti povinen a starat se o p.č. 3 118/1 v kú. Nové Město na

Moravě (pod minigolfem). a který má nést náklad)‘ na údržbu tohoto pozemku je Sportovní

klub Nové Město na Moravě. V případě že Vám tedy nějaké náklady vznikly s údržbou

tohoto pozemku, obraťte se na Sponovní klub Nové Město na Moravě

- město zajistí bezpečnou organizaci dopravy na pozemku p.č. 3109 a zde umístěné pozemní

komunikaci prostřednictvím chyběj iciho dopravního značení

S ohledem na dosavadní postoje jednotlivých stran k možnostem řešení, tedy město jako

jediné nejpřijatelnější řešeni navrhuje současné uzavření trojstranné smlouvy o partnerství a

spolupráci mezi městem, Inkorou s.r.o. a Sportovním klubem Nové Město na Moravě (tento návrh

akceptuje Vaše připomínky - zejm. je navrhována délka trvání smlouvy na dobu neurčitou.

prodloužena výpovědní doba na 10 let) a smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 3118/1 v kú.

Nové Město na Moravě (smlouva na dobu 10 let, zpřísněni podmínek odstoupení od smlouvy ze

strany města). Město předkládá uvedené návrhy smluv jako minimální průsečík zájmů

zúčastněných smluvních stran a je připraveno být nestranným garantem vzájemných

korektních vztahů v lokalitě Vysočina Arény, na základě kterých, by mohlo docházet

k rozvoji lokality prospěšnému pro všechny zúčastněné subjekty.

Návrh smlouvy o partnerství a spolupráci a návrh smlouvy o výpůjčce Vám tedy zasíláme v příloze.

V případě, že budete akceptovat návrh)‘ města, zašlete nám tyto za lnkora s.r.o. podepsané do konce

tohoto roku, tak abychom zajistili podpisy zbývajících smluvních stan a mohli Vám vrátit příslušný

počet podepsaných vyhotovení.
Věřím, že se nám společně podaří nastavit jasná pravidla, pro bezproblémové fungování této

lokality.
Děkuji. \\tSJ‘Q.
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