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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
23. Zastupitelstva města

konaného dne 23.4.2018

Dispozice s majetkem-odprodej D.č.1442/11 v k.ú. NMNM - Petrovická ul.

Město obdrželo žadost pana
a to o odprodej pozemku p Č 1442/fl (181 m2) v ku

Nové Město na Moravě. Předmětná žádost je předkládána k projednání.

85 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 1442/11 o výměře 181 m2 v kú. Nové Město na Moravě,

a to z majetku města do podiloveho spoluvlastnictvi pana
v podilech vyjadrenych id 1/2, za

dohodnutou kupní cenu 76.654,-Kč 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 ZM ke schválení.

Na vědomi;

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Předmětný pozemek tvoří plochu přiléhající k pozemkům p.č.1442/26 a
1442/9, jež jsou ve vlastnictví žadatelů. Žadatelé zde provozují autoservis
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a předmětný městský pozemek je užíván jako příjezdová cesta do areálu
a parkoviště pro klienty.

Navrhovaná kupní cena činí 350 Kč/m2 ( komunikace ) přičemž nutno
připočítat platnou sazbu DPH, neboť se jedná, dle současného ÚP, o
zastavitelný pozemek ( plocha pro drobnou výrobu a skladování), t.j. 181

x 350 = 63.350 + 21% DPH (13.304 Kč) = 76. 654 Kč vč. DPH.
Oznámeni o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a
elektronické desce ve dnech 24.1. - 9.2.2018.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + situační snímek se zákresem vč. inž. sítí (Veřejná)

Materiál projednán: v Komisi rozvoje města
kolečko MST

se zástupcem vedení města
RM č.52 16.4.2018

Přizváni:
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Čjednci
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Žadatel(ka)

klstId(‘ J ..j,.J1uolužadatel(ka)

Přesné označení požadované nemovitosti:

číslo parcely .ĹÝ k.ú. ďe Ě2ĹuiIL.. výměra
“1Ů21-9É

Důvod žádosti (konkrétní účel)

n zahrádkářská činnost D majetkoprávní vypořádání

IIII IUUUIIJIIIEII IUIU
NMN Ml 107 B4 24

d.

‘přičIeněni k vlastním nemovitostem o výstavba
— ‚ ‚ ‚ ‚

jinýdčivoď ‘.1cY

Svým podpisem stvnuj«jeme), že souh(asim(e) s využitím mých(našich) osobních údaji) vsouvislosti s vyřízením prodeje výše
uvedené(nýo‘i) nemovitosti(i).

Dáte prohlošujiUemeL je nemám(me) závazky vůči městu (název) a zároveň zbavujiuemej pracovníka daňového orgánu
mlčenlivosti ve věci místnkh poplatků a pokut ulolených ve správním řízeni pro potřeby projednáni výše uvedené žádosti.

‚ —„

...dne..._......

ý‘# ‚y‘.

(ndrcsa příslušného mťstského úfoduj
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Podpis žadatele(ů(
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