
Zápis z jednání 
ve věci dořešení problematiky majetkových poměrů v lokalitě Vysočina arény  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termín a místo jednání: 8.4.2016, 8.00hod., 4. NP radnice 
Přítomni: 
Za město: Michal Šmarda, Stanislav Marek, Mgr. Petr Hanych 
Za Inkora, s.r.o.: Ing. Josef Pospíšil   

Předmětem  jednání  problematika  dořešení  majetkových  poměrů  ke  stavbám  v lokalitě
Vysočina Arény 

K     uvedenému zástupci obou stran uvádí následující: 
1) zástupci města: 
informovali Ing. Pospíšila o tom, že  V návaznosti na obdržená vyjádření SK NMNM (ze dne
3.3.2016)  a  INKORA,s.r.o.  (ze  dne  6.3.2016,  žádost  o  výpůjčku  pozemku)  byl  předložen
příslušný materiál k projednání Radě města Nového Města na Moravě s tímto výsledkem: 
usnesení č. 40/21/RM/2016 ze dne 21.3.2016:
I. Rada města bere na vědomí
1. vyjádření INKORY s.r.o. ze dne 22.2.2016 (č.j.:106730310/2016) k přijatému usnesení 
26/19/RM/2016 ze dne 18.1.2016 a vyjádření INKORY s.r.o. k návrhu smlouvy o spolupráci a návrhu 
smlouvy o výpůjčce ze dne 7.3.2016
2. vyjádření Sportovního klubu lyžován Nové Město na Moravě k návrhu smlouvy o spolupráci ze dne 
3.3.2016
II. Rada města souhlasí
- s přípravou smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 3118/1 v k.ú. Nové Město na Moravě mezi 
městem a Inkorou, s.r.o.
- s pokračováním jednání o finální podobě Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi městem, Inkorou, 
s.r.o. a Sportovním klubem

Na základě uvedeného usnesení město předkládá
- upravený návrh sml.  o výpůjčce -  akceptuje připomínky Inkora,  s.r.o.  –  vypuštěna

možnost  žádat  ze  strany  půjčitele  okamžité  vrácení  předmětu  výpůjčky,  možnost
kterékoliv strany bez udání důvodu vypovědět ve tříleté lhůtě smlouvu

- upravený návrh smlouvy o partnerství a spolupráci - aby posílilo dlouhodobou jistotu
všech smluvních stran je nově namísto 3leté výpovědní lhůty navrhována 10ti letá
výpovědní  lhůta,  dále  je  zapracováno,  aby  vozidla  partnerů  byla  v době  konání
významných akcí označena. Město konstatuje, že v době mimo konání významných
akcí nevznikají  žádné komplikace z hlediska nedostatku kapacity parkovacích ploch
v areálu Vysočina Aréna a proto je v návrhu smlouvy parkovací plocha řešena jako
veřejné a komukoliv přístupné parkoviště. Je možné ještě garanci parkovacích míst
pro Inkoru, s.r.o. vztahovat na celoroční provoz nejen na významné akce a v tomto
duchu upravit návrh smlouvy o partnerství a spolupráci. 

- město konstatuje, že pokud dosavadní stav vyhovuje všem stranám, tak není potřeba
cokoliv řešit 

- koncepce navrhovaných dohod musí být přijatelná pro všechny strany 

Oba smluvní návrhy město předkládá současně jako komplexní řešení, s tím, že předpokládá,
že dojde k dohodě na obou dvou smlouvách (tj. město není ochotno řešit věci odděleně tak,
že dojde např. pouze k uzavření smlouvy o výpůjčce).   



2) Ing. Josef Pospíšil: 
konstatoval, že 
- důvěra ve město na jeho straně není (není garance stability názorů města)  
- hotel musí mít parking, je ochotný snížit požadavek pouze na jednu řadu parkovacích míst
(20 parkovacích míst), ale požaduje garanci dlouhodobě stabilního řešení například převod
pozemku  pro  těmito  parkovacími  místy  nebo  věcné  břemeno,  v opačném  případě  podá
Inkora, s.r.o. návrh na určovací žalobu k vlastnictví zpevněného povrchu parkoviště 
-  nesouhlasí  se  spojováním výpůjčky pozemku pod minigolfem s dořešením problematiky
parkoviště, s navrženými úpravami smlouvy o výpůjčce souhlasí, potvrzuje zájem o odkup
pozemku pod minigolfem za cca 20Kč/m2

Závěr: 
obě strany opětovně zváží a projednají obě diskutované varianty řešení tj. 
- smlouvu o partnerství a spolupráci + smlouvu výpůjčce 
-  smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  na  20  parkovacích  míst  pro  Inkora  +  smlouvu  o
výpůjčce  

V Novém Městě na Moravě dne 8.4 2016

Za město:                                                                                Za Inkora, s.r.o.: 
Michal Šmarda, v.r.                                                                Ing. Josef Pospíšil, v.r.

Stanislav Marek, v.r. 

Mgr. Petr Hanych, v.r. 


