
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-nákup p.č.2393/3 v k.ú. NMNM -reko Luční ( Wotan Forest a.s.)

V rámci připravované stavby rekonstrukce ul. Luční v NMNM vyvstala nutnost vykoupení stěžejního pozemku, 
jež není  v majetku města, neboť záměrem města je prodloužení stávajícího chodníku ve směru k bytovému 
domu na p.č. 2393/2, kdy v současné době chodník k tomuto objektu nevede a jeho vlastníci vstupují přímo na 
komunikaci. V rámci přípravy  tohoto záměru bylo zjištěno, že stavbou tohoto chodníku bude dotčena i část p.č. 
2393/3 v k.ú. NMNM, která je ve vlastnictví společnosti Wotan Forest a.s. (dále jen vlastník). Z uvedených 
důvodů je navrhován nákup předmětného pozemku.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 2393/3 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 90 m2 
v k.ú.Nové Město na Moravě, a to z majetku společnosti Wotan Forest a.s., se sídlem Rudolfovská tř. 
20/88, 370 01 České Budějovice 4, IČ:260 60 701 do majetku města Nového Města na 
Moravě, za dohodnutou kupní cenu 12 500,-Kč.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je nákup pozemku, v návaznosti na odborem INV 
připravovanou akci, doporučován.
RM č.42 ze dne 11.9.2017 doporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Vlastník vyslovil  souhlas s odprodejem předmětného pozemku 
( pozemek p.č.2393/3 bude dotčen záměrem pouze částečně, ale vlastník 
podmínil odprodej pouze za přepokladu výkupu pozemku o celé výměře, 
t.j. 90 m2)  s tím, že požaduje  kupní cenu stanovenou znaleckým 
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posudkem, t.j. 12 500,-Kč ( t.j. cca 139,-Kč/m2 ). Město uhradí rovněž 
správní poplatek za návrh na vklad do KN.

Materiál obsahuje: Příloha - situační snímek se zákresem nákup Wotan-Luční (Veřejná)

Materiál projednán: s vlastníkem pozemku
RM č.42 dne 11.9.2017

Přizváni:
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