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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
23. Zastupitelstva města

konaného dne 23.4.2018

Dispozice s majetkem-odprodej části o.č. 154111v k.ú. NMNM - Veslařská ul.

Město obdrželo žadost pana ‚ a to o odprodej casti p Č

1841/1 v k.ú. Nové Město na Moravě. Předmětná žádost je předkládána k projednání.

B5 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.1841/1 (ostatní plocha, jiná plocha) - dle GP

p.č.1841j4 o výměře 245 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku města do výlučného vlastnictví
pana za dohodnutou kupni cenu 74 113 Kc

vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do KN.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření:
Odbor SMM i Komise rozvoje města doporučují navrhovaný odprodej
realizovat - dle návrhu usnesení.
RM Č. 52 dne 16.4.2018 tuto majetkovou dispozici projednala a

doporučila ZN ke schválení za navrhovanou kupní cenu
250,-Kčjm2 + DPH.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Předmětná část pozemku tvoří plochu přiléhající k pozemku p.č.1845 s
domem č.p. 704, jež jsou ve vlastnictví žadatele a bezprostředně
navazuje na železniční trať, je neudržovaná a zarostlá náletovými
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dřevinami. Části pozemků (dle GP p.č. 3930/4, 3930/5 ) má žadatel v
jednání o odprodeji od vlastnfla, a to SŽDC. Realizací těchto
navrhovaných odprodejů vznikne ucelená funkční plocha žadatele.
Navrhovaná kupní cena činí 250 Kč/m2 ( zahrada), přičemž nutno
připočítat platnou sazbu DPH, neboť se jedná, dle současného ÚP, o
zastavitelný pozemek.
245 m2 x 250 = 61.250 Kč + DPH 12.863 Kč = 74.113 Kč vč. DPH.
Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a
elektronické desce ve dnech 25.10. - 10.11.2016.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + situační snímek se zákresem + fotodokumentace

(Veřejná)

Materiál projednán: v Komisi rozvoje města
kolečko MST
RM č. 52 dne 16.4.2018

Přizváni:
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V žení,

prosím Vás o projednáni mé záležitosti o odkoupeni části obecního pozemku kč. 1841/1 a to

jen za mojí parcelou k.č. 1845 na ulici Veslařská čp. 704. Město tento svůj pozemek nevyužívá a je

zarostlý náletovými dřevinami.

Prosím nabídněte cenu, za kterou by byl odkup možný. Předem děkuji
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