
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 - směna pozemků ( LDO Přibyslav )

Město,  jakožto podílový spoluvlastník pozemků (podíl 13/710 ) obdrželo od LDO Přibyslav návrh směnné 
smlouvy s tím, že je nutno, aby obce nechaly schválit uzavření  předmětné  smlouvy v orgánech města, tento 
návrh je nyní předkládán. 

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření předloženého návrhu směnné smlouvy, dle které Město Nové Město na Moravě, jakožto podílový 
spoluvlastník (podíl 13/710 ) touto smlouvou směňuje  pozemky parc.č. 243 o výměře 29281 m2 (lesní 
pozemek) v katastrálním území Březí nad Oslavou  a parc.č. 700 o výměře 5028 m2 (lesní pozemek) v 
 katastrálním území Obyčtov a do svého podílového spoluvlastnictví přijme od Lesního družstva obcí, se 
sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 642 59 773 pozemky parc.č. 1452 o výměře 2687 m2 (lesní 
pozemek) v katastrálním území Ostrov  nad Oslavou, parc.č. 540/2 o výměře 757 m2 (lesní pozemek) v 
 katastrální území Lhotka u Žďáru nad Sázavou a  parc.č. 814 o výměře 1211 m2 (lesní pozemek), parc.č. 
815 o výměře 16122 m2 (lesní pozemek), parc.č. 816/1 o výměře 6030 m2 (lesní pozemek), parc.č. 816/2 
o výměře 2572 m2 a parc.č. 872 o výměře 6404 m2 (lesní pozemek) v katastrálním území Obyčtov. 
Pozemky se směňují včetně trvalých porostů na nich rostoucích a podílnické obce uhradí Lesnímu družstvu 
obcí Přibyslav, za rozdíl v hodnotě směňovaných nemovitostí, finanční částku ve výši 3000,-Kč.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je navrhováno doporučit ZM ke schválení předložený 
návrh směnné smlouvy - dle přílohy.
RM č. 40 ze dne 24.7.2017 doporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy:
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Město Nové Město na Moravě, jakožto podílový spoluvlastník (podíl 
13/710 ) touto smlouvou směňuje  pozemky parc.č. 243 o výměře 29281 
m2 (lesní pozemek) v katastrálním území Březí nad Oslavou  a parc.č. 
700 o výměře 5028 m2 (lesní pozemek) v  katastrálním území Obyčtov a 
do svého podílového spoluvlastnictví přijme od Lesního družstva obcí 
Přibyslav pozemky parc.č. 1452 o výměře 2687 m2 (lesní pozemek) v 
katastrálním území Ostrov  nad Oslavou, parc.č. 540/2 o výměře 757 m2 
(lesní pozemek) v  katastrální území Lhotka u Žďáru nad Sázavou a  
parc.č. 814 o výměře 1211 m2 (lesní pozemek), parc.č. 815 o výměře 
16122 m2 (lesní pozemek), parc.č. 816/1 o výměře 6030 m2 (lesní 
pozemek), parc.č. 816/2 o výměře 2572 m2 a parc.č. 872 o výměře 6404 
m2 (lesní pozemek) v katastrálním území Obyčtov. Pozemky se směňují 
včetně trvalých porostů na nich rostoucích.
Podílnické obce uhradí Lesnímu družstvu obcí Přibyslav finančí částku ve 
výši 3000,-Kč ( jako doplatek v rozdílu hodnoty obou směňovaných 
souborů pozemků).
Záměr směnit soubory pozemků byl zveřejněn na úřední a elektronické 
desce úřadu ve dnech 30.6. - 18.7.2017.

Materiál obsahuje: Příloha - směnná smlouva LDO podílnické obce (Veřejná)

Materiál projednán: schůze LDO Přibyslav
RM č.40 ze dne 24.7.2017

Přizváni:
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