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Město Nové Město na Moravě 2
NÁVRH USNESENÍ

19. Zastupitelstva města

konaného dne 18.9.2017

Dispozice S majetkem-nákui, p.č.386/2 a 387/3 v k.ú. Olešná na Moravě ( u hřbitova)

Mesto obdrželo nabidku a pote požadavek osadniho vyboru MĚ obce Olešna na vykup

pozemků p.č.386/2 ostatní plocha o výměře 350 m2 a p.č. 387/3 ostatní plocha o výměře 113 m2 v k.ú. Olešná
na Moravě. Návrh je předkládán k projednání formou nákupu pozemků do majetku města.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č.386/2 ostatní plocha o výměře 350 m2 a p.č. 387/3
ostatní plocha o výměře 113 m2 v k.ú. Olešná na Moravě, včetně všech součástí a příslušenství,
z majetku manželů

do majetku města Noveho Města na Moravě, za dohodnutou kupni cenu 23 150,-Kč

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádřeni: Odborem SMM je nákup pozemků, v návaznosti na požadavek osadního
výboru MĚ Olešná, doporučován.

RM č.42 ze dne 11.9.2017 doporučila ZM ke schválení.

Na vědomi:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Jedná se o pozemky v bezprostřední blízkosti hřbitova v obci Olešná, o
nějž má obec již delší dobu zájem, avšak v minulosti nedošlo k dohodě s
vlastníky těchto pozemků.
Nyní město zadalo zpracováni projektové dokumentace na stavbu
vodovodní přípojky ke hřbitovu v Olešné s tím, že tímto záměrem bude
dotčen i pozemek ve vlastnictví manželů .To je i jedním z
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důvodů, proč má osadní výbor MČ Olešné zájem předmětné pozemky
vykoupit.
S vlastnflcem pozemků byla projednána cena 50,-Kč/m2 včetně všech

součástí a příslušenství ( několik vzrostlých stomů), t.j. 463 m2 x 50,- =

23 150,-Kč

Materiál obsahuje: Příloha - nabídka na výkup + stanovisko MČ Olešná + situační snímek
(Veřejná, Neanonymizovaná)

Materiál projednán: s vlastníkem pozemku
v osadním výboru MČ Olešná
RM č.42 dne 11.9.2017

Přizváni:

hf4nc//rAnnn nmnm n‘7InTai /ci=nrinď9qnhinn=r‘7 !pr cryr qntnn tck nn‘nr TcL 12 nO 2fl1 7



Page I oľ I

prodej pozemků v k.ú. Olešná na Moravě - hřbitov

Komu:
tatana.vinklerova
16.08.2017 11:19
Skrýt nodrobnosti
Od:<
Komu: <Latana.vinklerova@meu.nmnm.cz>
Historie: Tato zpráva byla postoupena.

Dobrý den paní Vinklerová,
nabízíme městu dořešení žádosti města z 16.3.2015 o odkup našich pozemků s příslušenstvím v k.ů.
Olešná na Moravě p.Č. 386/2 (350m2) a p.Č. 387/3(1 13m2) (u hřbitova).
Při jednáních v této době s městem a osadnĺm výborem v Olešné jsme se dohodli na 50.- KČ/m2 za
pozemek. Jednalo se zde Iaké o zachováni nebo pokáceni stromů na těchto pozemcích. Osadní výbor
se vyjádřil pro zachováni stromů. Bylo přislíbeno městem i osadním výborem, že nás seznámí s
cenou stromů dle odborných posudků.
Do dnešního dne nás písemně ani osobně ani jiným způsobem o této ceně nikdo neinformoval.
Pokud dodržfte původní příslib daný osadním výborem, že město zaplatí veškeré poplatky a daň z
převodu nemovitosti spojené s prodejem pozemků s příslušenstvím, není v našem zájmu déle Čekat
na zjištěnou cenu stromů a souhlasíme s prodejem pozemků s příslušenstvím za předběžně

sjednanou cenu 50,- KČ/m2.
Prosíme o projednání v co nejkratším možném terminu. Děkujeme.
S pozdravem
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vyjádření os.výboru
• KachlikovaL
• Komu:

tatana.vinklerova
06.09.2017 07:14
Skrýt podrobnosti
Od; <KachlikovaL@seznam.cz>
Komu: ctatana.vinklerovwVjmeu.nmnm.cz>

Osadní výbor v místní Části Olešná projednal na svém jednání dne 5.9. 2017 záměr
odprodat obci pozemky u hřbitova. Jedná se o pozemek p.Č. 386/2 / 350 m2 / a pozemek p.Č. 387/3
/113 m2/. Os. výbor souhlasí s celkovou cenou 23.150 KČ.
Mgr.Kachliková Ladislava - předsedkyně OV
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