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Zápis zjednání ve věci úplatného převodu pozemku parc. Č. 3360/4
(5590 m2) v k. ú. Nové Město na Moravě

Dne 16.8.2018 v 7.30 hod. se v kanceláři ředitele odboru Odloučeného pracoviště Žd‘ár nad
Sázavou, UZSVM uskutečnilo jednání ve věci úplatného převodu pozemku parc. č. 3360/4
(5590 rn2) v k. ú. Nové Město na Moravě do majetku města Nové Město na Moravě

Jednání se zúčastnily tyto níže uvedené strany:
1/ za mčsto:

Stanislav Marek, místostarosta
Ing. Taťána Vinklerová, referentka odboru SMM

2/za vlastníka pozemku parc. č. 336014:
Mgr. Luboš Sikula, ředitel odboru odloučeného pracoviště Zďár nad Sázavou
JUDr. Zuzana Novotná, referentka UZSVM

Zástupci města seznámili zástupce vlastníka předmětného pozemku s usnesením RM Nové
Město na Moravě č. 57 konané dne 30. 7. 2018 ve věci navrhovaného úplatného převodu výše
uvedeného pozemku do vlastnictví města s tím, že RM uložila vedení města jednat s UZSVM
o odkupu pozemku za cenu dle znaleckého posudku, jež byl objednán UZSVM ČR. Zástupci
města připomněli, že tato „ kauza“ je bezúspěšně vyřizována se státem již od roku 2005 a dále
zkonstatovali, že navrhovaná cena se jeví jako neúměrně vysoká, a to zejména z toho důvodu,
že převáděný pozemek netvoří samostatnou vodní plochu, ale pouze cca 1/5 z celku. Zástupci
města rovněž navrhli, že nechají vypracovat konkurenční znalecký posudek, zejména pak na
stanovení ceny obvyklé v místě a čase.
Zástupce UZSVM sdělil, že mají uzavřeny smlouvy pouze se svými soudními znalci a že
stanovenou kupní cenu není možné nijak snížit. Poté byl městu sdělen další postup při prodeji
tohoto pozemku. V případě, že nedojde k podpisu kupní smlouvy s městem za předložených
finančních podmínek, UZSVM předpokládá vyhlásit výběrové řízení s následnou aukcí.
Zúčastněné strany se rozešly s tím, že zástupci města sdělí UZSVM výsledek zasedáni ZM
dne 17.9.2018.

Zapsala: ing. Taťána Vinklerová v. r.
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