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Město Nové Město na Moravě 11‘
NÁVRH USNESENÍ

21. Zastupitelstva města

konaného dne 11.12.2017

Dispozice s majetkem-odprodej p.Č. 12612 a 128v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě

Město obdrželo zadost pana (dale jen žadatel), a to o odprodej p c 126/2

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m2 a p.č. 128 o výměře 26 m2 v k.ú. ]iříkovice u Nového Města na

Moravě. Předložená žádost je předkládána k projednáni.

85 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č.126/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m2 a

p c 128 o vyměře 26 m2 v ku Jiřikovice u Noveho Města na Moravě, panu

za dohodnutou kupni cenu 37 365 Kč vč DPH s tim, že kupujici uhradi přislušny spravni

poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje navrhovaný odprodej realizovat - dle návrhu

usnesení.
Osadní výbor MČ Jiřikovice souhlasí s návrhem.

RM č. 47 dne 4.12.2017 doporučila předložený návrh ZM ke schválení.

Na vědomí1

Předpokládbná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Pozemek p.č. 126/2 je zastavěn stavbou části domu č,p.3 ve vlastnictví

žadatele a pozemek p.č. 128 je užíván jako dvůr.

Žádost byla interně projednána v rámci kolečka s tím, že jednotliví

správci majetku neměli k navrhovanému prodeji žádné připomínky.
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Žádost byla rovněž postoupena k vyjádřeni osadnímu výboru MČ obce
Jiříkovice, který vyslovil souhlas s odprodejem předmětných pozemků.
Kupní cena je navrhována následně:
144 m2 x 200 (legalizace pozemků zastavěných stavbami) = 28.800 Kč
26 m2 x 80 = 2.080 Kč
30.880 + 21% DPH (jedná se o pozemky zastavitelné ) = 30.880
+6.485 = 37.365 Kč vč. DPH
Oznámení o disponováni s maetkem města bylo zveřejněno na úřední a
elektronické desce úřadu ve dnech 16.10 - 1.11.2017.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + stanovisko MČ obce Jiříkovice + situační zákres vč. inž.
sítí (Veřejná)

Materiál projednán: kolečko
osadní výbor MČ obce Jiříkovice
RM č. 47 ze dne 4.12.2017

Přizváni:
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Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě

MĚSTSKÝ ÚŘAD 1Ojutij,
NOVÉ MĚSTO na Mnravč

obt Žďár nud SA,riii,u

Došlos
5 09 2017

Čjednacf
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V Jiřikovicích dne 16. 8 2017
Počet IIstCifpflIoh;(

)\IlI
Věc: žádost o odkoupení pozemku

žádám tímto o odkoupení pozemků v katastrálním území Jiříkovlce, p.Č. 126/20 výměře 144m2 a p2.

128 o výměře 26m2 ve vlastnictví Města Nového Města na Moravě viz, přiložený plánek.

Na části pozemků stojí můj dům, zbytek užívám jako zahradu a přístup k domu. Jedná se o

nedořešené vlastnické vztahy z minulosti. žádám tímto o odkoupení těchto parcel.



Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
59231 Nové Město na Moravě

V Jiřlkovicích dne 4.9.2017

Věc: Souhlas s prodejem pozemku

Osadní výbor obdržel od pana I žádost o odkoupeni pozemků v katastrálním území
Jiříkovlce p.Č. 126/20 výměře 144m2 a p.č. 128 o výměře 26m2 ve vlastnictví Města Nového Města
na Moravě.
Osadnl výbor prodej pozemku projednala tímto

SOUHLASÍ sjeho prodejem

Zdůvodnění: Pozemek není nijak pro potřeby obce využitelný, pan má na části pozemku svůj

dům, zbytek rovněž využívá a udržuje. Navrhujeme prodejní cenu 80,-Kč/m2.

Za osadní výboriiříkovlce
Ing. Ilona Komfnková
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