
Město Nové Město na Moravě

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

konaného dne 17.9.2018

Dispozice s majetkem - odprodej plynovodní přípojky pro dům č. p. 1515 KoDus v k. ú. NMNM 
(GasNet)

ZM je předkládán k projednání odprodej STL plynovodní přípojky pro objekt Kodus č.p. 1515 na ulici Žďárská v 
NMNM, město samo není oprávněno STL přípojku provozovat.

§85 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
úplatný převod plynárenského zařízení - STL plynovodní přípojky PE - O pro dům Žďárská č.p. 1515 o 
celkové délce 38,22 m, umístěné na částech pozemků  p.č.1686/6, 1697, 1700, 1704/3, 1704/33 v k.ú. 
Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu, a to GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, zastoupena na základě plné moci společností GridServices, 
s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311, za dohodnutou kupní cenu 
77.802,-Kč +DPH.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je odprodej, dle návrhu usnesení, doporučován.
RM č. 57 dne 30.7.2018 doporučila materiál ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Město je vlastníkem předmětné STL plynovodní přípojky, včetně veškeré 
dokumentace s ní související. Nyní je předmětná přípojka, na základě 
projeveného zájmu společnosti GasNet, s.r.o., nabízená k odprodeji, za 
společností navrženou kupní cenu 77.802 Kč + DPH ( 21%), t.j. 94.140, 
42 Kč.
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Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a 
elektronické desce úřadu ve dnech 17.4. - 4.5.2018.
Pozn.: NOZ považuje plynovou přípojku za liniovou stavbu a tu považuje 
za nemovitou věc, a tudíž pro ni platí stejná pravidla jako pro pozemky 
( ve věci zveřejnění majetkové dispozice ).

Materiál obsahuje: Příloha - STL plyn.přípojka KODUS (Veřejná)

Materiál projednán: RM č. 57 dne 30.7.2018

Přizváni:

Page 2 of 2Návrh usnesení ZM 17.9.2018

10.09.2018https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk


