
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
21. Zastupi te lstva města

konaného dne 11.12.2017

Dispozice s majetkem - nákup p.č. 272 ( 10.716 m2) v k.ú. NMNM ( TJ NMNM - fotbalové hřiště )

Město obdrželo od TJ Nové Město na Moravě z.s. (dále jen TJ ) nabídku na odkup pozemku p.č. 272 o výměře 
10.716 m2 ostatní plocha v k.ú. NMNM do majetku města. Jedná se plochu fotbalového stadionu. Tato žádost je 
předkládána k projednání.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
úplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 272 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o 

výměře 10 716 m2 včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku TJ 
Nové Město na Moravě z.s., Sportovní 1479, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 498 do majetku 
města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 1.285.920 Kč s tím, že poplatek spojený s 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN uhradí město.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
převod rozpočtových prostředků rozpočtu na rok 2018 ve výši 400 tis.Kč z neinvestiční rezervy města na 
navýšení investiční akce "výkupy nemovitostí - běžné".

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je nákup pozemku v centru města do majetku města 
doporučován.
RM č. 47 dne 4.12.2017 doporučila předkládaný nákup ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: TJ dospělo k podání této nabídky na odprodej na základě následujících 
skutečností:
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TJ, jako jako vlastník této nemovité věci, plochu fotbalového stadionu již 
mnoho let nevyužívá a ani do budoucna ji využívat neplánuje. Tato je 
využívána fotbalovým klubem SFK Vrchovina ( dále jen SFK) , který vznikl 
odtržením od TJ již v roce 1998. Takto vznikl nesoulad mezi vlastnickým 
a užívacím vztahem, kdy SFK je stále pouze nájemcem ( byť dle 
historické dohody symbolickým).
V návaznosti na již dlouhodobější jednání vedená se SFK a se zástupci 
vedení města byl stanoven cíl narovnat nějakým způsobem vlastnická a 
užívací práva k této nemovité věci.TJ dospělo k závěru, že město, jakožto 
případný budoucí vlastník, by bylo garantem zachování této plochy jako 

fotbalové hřiště. Požadovaná kupní cena ze strany TJ činí 120 Kč/m2, t.j. 

10.716 m2 x 120 Kč = 1.285.920 Kč.
Po případném nabytí pozemku do majetku města by jeho užívání ze 
strany SFK Vrchovina bylo upraveno podobně jako jiných sportovních 
spolků - formou nájemní smlouvy za obvyklých podmínek.

Materiál obsahuje: Příloha - nabídka + situační zákres (Veřejná)

Materiál projednán: s vlastníkem pozemku a se zástupcem vedení města
RM č. 47 ze dne 4.12.2017

Přizváni:
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