
Město Nové Město na Moravě

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

konaného dne 18.9.2017

Dispozice s majetkem- darování a přijetí daru mezi Krajem Vysočina a městem (ul. Sportovní - 
parkoviště)

V návaznosti na ukončenou realizaci stavby "Parkoviště na ulici Sportovní v NMNM, stání, chodník pro chodce a 
přechody pro chodce" a skutečného zaměření parkovacích míst a chodníků na ul. Sportovní v NMNM,  přistupují 
smluvní strany -  město NMNM a Kraj Vysočina k majetko -právnímu vypořádání tak, jak vyplývá z uzavřených 
Smluv zakládajících práva provést stavbu ( viz příloha ).

I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod (dar) části pozemku p.č.225 o výměře 115 m2 ( dle GP p.č. 225/4 ) v k.ú. Nové Město 
na Moravě, se všemi součástmi a příslušenstvím, a to z majetku města Nového Města na Moravě, se 
sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900  do majetku  Kraje Vysočina, se 
sídlem Žižkova 57, Jihlava, IĆ: 708 90 749.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod (dar) části pozemků  p.č. 218/3 o výměře 65 m2 ( dle GP p.č. 218/5 ) a části p.č. 218/4 
o výměře 15 m2 ( dle GP p.č. 218/6 ) s veškerými součástmi a příslušenstvím v k.ú. Nové Město na 
Moravě, a to z majetku Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IĆ: 708 90 749 do majetku města 
Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje schválit darování a přijetí daru mezi 
městem a krajem Vysočina -  dle návrhu usnesení.
RM č. 40 ze dne 24.7.2017 doporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01
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Text důvodové zprávy: 1. Geometrickým plánem byl zaměřen skutečný stav parkoviště a 
chodníků v lokalitě ul. Sportovní. V případě zastavění pozemku, a to části 
p.č. 225 o výměře 115 m2 ( dle GP p.č. 225/4 ) parkovištěm, bude 
převod tohoto pozemku - dle situačního zákresu a návrhu 
usnesení realizován z majetku města  do majetku Kraje 
Vysočina bezúplatně.

Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a 
elektronické desce úřadu ve dnech 13.- 29.6.2017.

2.  Geometrickým plánem byl zaměřen skutečný stav parkoviště a 
chodníků v lokalitě ul. Sportovní. V případě zastavění pozemků, a to části 
p.č. 218/3 o výměře 65 m2 ( dle GP p.č. 218/5 ) a části p.č. 218/4 o 
výměře 15 m2 ( dle GP p.č. 218/6 ) chodníky, bude převod těchto 
pozemků - dle situačního zákresu a návrhu usnesení realizován z 
majetku Kraje Vysočina do majetku města bezúplatně.

Materiál obsahuje: Příloha - Smlouvy zakládající právo provést stavbu - 2x (Veřejná)
Příloha - situační zákres (Veřejná)

Materiál projednán: RM č. 21 ze dne 21.3.2016 - schválení Smlouvy zakládající právo provést 
stavbu
RM č.40 ze dne 24.7.2017

Přizváni:
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