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If.
Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
25. Zastupitelstva města

konaného dne 17.9.2018

Dispozice s majetkem - směna pozemkŮ v k. ú. Nové Město na Moravě x k. ú. Nová Ves u NMNM fu

ČOV)

Město obdrželo žádost

o odprodej p Č 726 (16 m2) v k u Nova Ves u Noveho Města

na Moravě. Město navrhlo směnu pozemků, která je po dohodě předkládána k projednání.

85 písma) zákona o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí - pozemků, a to Jak následuje:

- převod z majetku města Noveho Města na Moravě do majetku

-
p Č 726 trvaly travni porost o vyměře 16 m2 v v k u Nova Ves u Noveho

Města na Moravě, včetně všech součástí a příslušenství

- převod z majetku do majetku

města Nového Města na Moravě - část p.č. 3728/9 trvalý travní porost o výměře 16 m2 (dle GP p.č.

3728/10) v k.ú. Nové Město na Moravě, včetně všech součástí a příslušenství

s tím, že nemovíté věci budou směněny bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran a

uhradi spravni poplatek spojeny s navrhem na vklad vlastnickeho prava do katastru

nemovitostí.

Stanislav Marek

místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vínklerová

Vyjádření: Odborem SMM je směna pozemků, v souladu s návrhem

usnesení, doporučována.

RM Č. 57 dne 30.7.2018 doporučila materiál ZM ke schválení.

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: V souvislosti s městem přípravou PD pro společnou stezku pro cyklisty a

chodce NMNM-Nová Ves u NMNM je navrhována směna části p.č. 3728/9

v k.ú. NMNM, jež je ve vlastnictví žadatelky za stejně velkou část jiného

pozemku města, a to zejména z důvodu možnosti podstatného zlepšení

radiusu zatáčky na komunikaci k ČOV. Žadatelka vyslovila s navrhovanou

směnou pozemků souhlas, přičemž město nechalo vyhotovit oddělovací

GP, kterým byla oddělena shodná výměra, a to 16 m2.

Pozemky budou směněny bez jakýchkoliv finančních nároků obou

smluvních stran.

Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a

elektronické desce úřadu ve dnech 8.-26.6.2018.

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

Materiál projednán: s vlastníkem pozemku

v kolečku MST

RM č. 57 dne 30.7.2018

Přizváni:
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5 2GI8 f7il Městský úřad městu Nové Město na Moravě

dbor správy majetku města

VČc: Žádost o prodej pozemku

Žádám tímto o prodej pozemku ve vlastnictví města No Město na Moravě.
Jedná se o tento pozemek
Parcelní Číslo: 726
LV ; 313
Výměra: 16m2
Druh pozemku : trvalý travní porost
K.ú.: Nová Ves u Nového Města na Moravě, 705969

Důvodem žádosti je zcelení pozemků. Předmětný pozemek má 4 sousední pozemky, 3 z nich
jsou ve vlastnictví a ani jeden není ve vlastnictví NMNM. Předmětný
pozemek navíc odděluje od sebe pozemky Č. 727 a 719 ve vlastnictví
Domníváme se, že k tomuto stavu došlo při realizaci městské Čistírny odpadnich vod.
Poznámku nakonec;

-
.‚ vyŠti vstříc

městu NMNM při realizaci Čistírny odpadních vod, protože souhlasíh s výměnou tehdejších
svých pozemků tak, aby vznikl celý potřebný prostot pro výstavbu ČistIčky.

Pokud bude naše žádost vyřízena kladně, prosím o vypracování kupní smlouvy na jméno
-

‚ kterou na základě plné moci jen zastupuji při jednáni.

Děkuji za vyřízení mé žádosti.

Příloha : plná moc

dne 6.3.2018
v Novém Městě na Moravě
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