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Jo.
Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
24. Zastupitelstva města

konaného dne 25.6.2018

Dispozice majetkem - odprodej o.č.60 V k.ú. Slavkovice

Město obdrželo zadost pana (dale jen žadatel), a to o odprodej pozemku

p.Č.60 (240 m2) v k.ú.Slavkovice. Předložená žádost je předkládána k projednánL

85 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 600 výměře 240 m2v k.ú. Slavkovice, a to panu
za dohodnutou kupni cenu 58 080,- Kč VČ DPH s tim, že kupujici

uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň

z nabytí nemovitostí.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje navrhovaný odprodej realizovat - dle návrhu
usnesení.
Osadní výbor MČ Slavkovice souhlasí s návrhem odprodeje.
RM Č. 55 dne 11.6.2018 doporučila materiál Zli ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:0k

Text důvodové zprávy: Na předmětném pozemku se nachází hlavní uzávěr vody ve vlastnictví
žadatele a požadovaný pozemek rozděluje“ od sebe pozemky ve
vlastnictví žadatelé ( p.č. 56,58,59), jež tvoři jeden funkční celek.
Žádost byla postoupena k vyjádření osadnímu výboru MČ obce
Slavkovice, který vyslovil souhlas s odprodejem předmětného pozemku.

Rovněž správci jednotlivých majetků města neměli námitek k
navrhovanému převodu.
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Jelikož se jedná o pozemek zastavitelný - v platném ÚP zařazen do
funkčního využití území jako smíšené venkovské území, je navrhována

kupní cena 200,-Kč /m2, přičemž je nutno ke stanovené kupní ceně
připočíst 21% DPH.

Navrhovaná kupní cena činí: 240 m2 x 200 =48.000 Kč + 10.080 Kč
(21% DPH) = 58.080 Kč vč. DPH.
Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a
elektronické desce úřadu ve dnech 11.-30.5.2018.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + osadní výbor + snímek (Veřejná, Neanonymizovaná)

Materiál projednán: kolečko
osadní výbor MČ obce

Přizváni:

https://ejednwú.nnwm.ezlwgj/service?actioncz.vera.web.server.action.tisk.novyjisk I 8.06.2018



Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103 fTSTSK\ ui.‘\Di7J7j9592 31 Nové Město na Moravě I0\‘É Mf SUU na

MOTJtp;;7jrul %3nohi/ 03, :6ias /Osadnl výbor Mi 111111 II mi IIIĺIliIflĺi III lili IIISlavkovice
NMNMI Z 1 U 5445 (Č Jednací II, I

J Poel L
Žádost o odkoupení obecního pozemku

Váženi,
žádám o odkoupeni obecního pozemku — parcela Č. 60 k.ú. Siavkovice.

Důvodem je sávajici umístěni hlavního uzávěru vody a zároveň od sebe oddělující parcely
Č. 56, 58 a 59 kú, Slavkovice.
Tato parcclajiž řadu let nenĺ využívána k účelům, ke kterým byla určena dle věcného břemena.

Děkuji za kladné vyřízeni žádosti.



Sta novislw Osadiiího výhoru Slavlcuvice

Osadní výbor Slavkovice projednal žádost p

o odkoupeni parce‘y Č. 60v k.ú. Slavkovlce, která jev majetku Města Nového Města na
Moravě,

na svém zasedáni dne 13.03. 2018 a vyjadřuje tímto souhlasné stanovisko s prodejem
parcely.

Zároveň navrhuje, aby event. prodej proběhl za cenu obvyklou, tj. 200, - Kč m2.

Veškeré další daně a poplatky související s prodejem hradí obvykle žadatel, který
s těmito podmínkami souhlasí.

Ve Slavkovicích dne 14.03. 2018

Za OV Slavkovice Josef Košík, malostarosta MČ
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