
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 - nákup části p. č. 3404/11 v k. ú. NMNM - Bělisko (GasNet)

Město má zájem prodloužit chodník z lokality Nad Městem směrem k Bělisku, a proto se obrátilo na vlastníka 
části předmětného pozemku p.č. 3404/17 - GasNet, s.r.o. Část požadovaného pozemku byla geometricky 
oddělena a nyní je předkládán ZM návrh na úplatný převod části pozemku do majetku města.

§ 85 písm. a) zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3404/11 o výměře 5 m2 (dle GP p.č.3404/17) v k.ú. 
Nové Město na Moravě, a to z majetku  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 do majetku města Nového Města na 
Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2.420,-Kč vč. DPH.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je nákup pozemku, v návaznosti na odborem INV 
připravovanou akci, doporučován.
RM č. 57 dne 30.7.2018 doporučila materiál ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy:

Page 1 of 2Návrh usnesení ZM 17.9.2018

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



Vlastník vyslovil souhlas s odprodejem části předmětného pozemku s tím, 

že požaduje za část  pozemku 400 Kč/ m2 + DPH, t.j. 5 m2 x 400 
=2.000 Kč + DPH, t.j. 2.420 Kč vč. DPH.
Vlastník dále požaduje, aby město na své náklady upravilo na předmětu 
prodeje vjezd z místní komunikace k regulační stanici plynu VTL Bělisko, 
a to sklopeným obdrubníkem.
Vlastník dále podmínil odprodej zřízením věcného břemene služebnosti 
cesty, spočívající v právu vlastníka oprávněných pozemků parc. 
č.3404/10 a 3404/11 v k.ú. Nové Město na Moravě ( Gasnet ) vstupovat 
a vjíždět všemi dopravními prostředky na předmět prodeje ( schváleno 
RM č. 57 dne 30.7.2018).

Materiál obsahuje: Příloha - situační zákres + GP + zákres VB (Veřejná)

Materiál projednán: s vlastníkem pozemku
se zástupcem vedení města
RM č. 57 dne 30.7.2018

Přizváni:
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