
Návrh usneseni ZM 18.9.2017 Fage I oř 2

fl
Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
19. Zastupitelstva města

konaného dne 18.9.2017

Dispozice s majetkem-nákup o.č.606/t v k.ú.Pohledec - ood MK

Město obdrželo požadavek osadního výbow MČ části Pohledec, a to o majetkoprávní vypořádání pozemků ve

vlastnictví fyzických osob v obci Pohledec, Jež Jsou zastavěny stavbami místních komunikací v majetku města.
Návrh Je předkládán k projednání formou nákupu pozemku do majetku města.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 606/l trvalý travní porost o výměře 92 m2 v

k u Pohledec, a to z majetku pana ‚ do majetku města Noveho Města na

Moravě, za dohodnutou kupní cenu 9200,-Kč.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádřeni: Odborem SMM je nákup pozemku, v návaznosti na požadavek osadního
výboru MČ Pohledec, doporučován.
RM č.42 ze dne 11.9.2017 doporučila ZNI ke schváleni.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Jedním z těchto pozemků je p.č. 606/« 92 m2) v k.ú. Pohledec, jejímž
vlastníkem je pan Vlastník vyslovil souhlas s odprodejem

předmětného pozemku ( pozemek p.č.606/l je dotčen stavbou MK pouze
částečně, ale obec Pohledec má zájem vykoupit pozemek celý).
S vlastníkem pozemku byla projednána cena 100,-Kč,/m2, t.j. 9200,-Kč.

Materiál obsahuje: Příloha - požadavek NIČ obce Pohledec + situační snímek se zákresem
(Veřejná, Neanonymizovaná)
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Materiál projednán: s vlastníkem pozemku
v osadním výboru MĚ Pohledec
RM č.42 dne 11.9.2017

Přizváni:
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Datum 10.05201720:11
‚Předmět žádost o provedeni geodetického zamMenl

Dobrý den,

žádáme o provedení objednávky na provedení geometrického plánu na oddělení pozemkůsoukromých vlastníkův katastru obce Pohledec umístěných pod místními komunikacemi (svlastníky pozemků je tato situace předjednána)

Bližší informace poskytne Miloš Hemza

Děkuji a přeji pěkný den

Ing. Tomáš Krejči

Pohledec 135
59231 Nové Město na Moravě
T. 732 68 35 64
E. kreici.tomas@szesby.cz

Pohledec - pozemky.JPG
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