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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
21. Zastupitelstva města

konaného dne 11.12.2017

Dispozice s majetkem-odprodei D.č.125 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě

Město obdrželo žadost pana (dale jen žadatel), a to o odprodej p Č 125 o
výměře 38 m2 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, tato žádost je předkládána k projednání.

85 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č.125 o výměře 38 m2 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na
Moravě, panu za dohodnutou kupni cenu 3 678 Kč vč DPH s tim, že
kupující uhradí příslušný správní poplatkek 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

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

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy Pozemek je užíván jako dvůr a přístup k RD.
Žádost byla interně projednána v rámci “ kolečka‘ s tím, že jednotliví
správci majetku neměli k navrhovanému prodeji žádné připomínky.
Žádost byla rovněž postoupena k vyjádření osadnímu výboru
MČ Jiříkovice, který vyslovil souhlas s odprodejem předmětného
pozemku.
Kupní cena je navrhována následně:
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38 m2 x 80 = 3.040 + 21% DPH(638 Kč) = 3.678 Kč vč. DPH (jedná se
dle ÚP o zastavitelný pozemek).
Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a
elektronické desce úřadu ve dnech 16.10 - 1.11.2017.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost ÷ stanovisko MČ Jiříkovice + sit. 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

Noy59231 Nové Město na Moravě
mi Mor,y

/ Čjmdnacf
• ‚ f 441

V Jlříkovicích dne 16.82017
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Věc: žádost o odkoupení pozemku

žádám tímto o odkoupení pozemku v katastrálním územíiiřikovlce, p.Č. 125o výměře 38m2 ve

vlastnictví Města Nového Města na Moravě viz, přiložený plánek.

Pozemek využívám jako přístup ke svému domu, udržuji jej a využívám. žádám tímto o odkoupení

této parcely.



Město Nově Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě

V Jiříkovicích dne 4.9.2017

Věc: Souhlas s prodejem pozemku

Osadní výbor obdržel od pana žádost o odkoupení pozemku v katastrálním území

Jiříkovlce p.č. 125 o výměře 38m2 ve vlastnictví Města Nového Města na Moravě.

Osadní výbor prodej pozemku projednala tímto

SOUHLASÍ sjeho prodejem

Zdůvodněni: Pozemek není nijak pro potřeby obce využitelný, pan

ke svému domu a udržuje jej. Navrhujeme prodejní cenu 80,-Kč/m2.

e

pozemek užívá jasko přístup

Za osadní )rJiříkovice
lne. Ilona Komínková
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