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Město Nové Město na Moravě 13.
NÁVRH USNESENÍ

2. Zastupitelstva města

konaného dne 10.12.2018

Dispozice s majetkem - odprodej část p.č. 106/1 v k.ú. Pohledec

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

p.č. 106/1 (dle GP p.č. 106/17) o výměře 28 m2 v k.ú. Pohledec. Předložená žádost je předkládána k

projednání.

85 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 106/1 (dle GP p.č. 106/17) o výměře 28 m2 v k.ú.

Pohledec ‚ Nove Město na Moravě za dohodnutou kupni

cenu 2.800 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva

do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Stanislav Marek

místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje navrhovaný odprodej realizovat - dle návrhu

usnesení.

Osadní výbor MČ Pohledec souhlasí s návrhem odprodeje.

RM č. 2 dne 3.12.2018 doporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Jedná se o část pozemku, jež má žadatel již dlouhodobě oplocen v

domnění, že je v jeho vlastnictví.

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 05.12.2018
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Žádost byla postoupena k vyjádření dřívějšímu osadnímu výboru MČ obce

Pohledec, který vyslovil souhlas s odprodejem části předmětného

pozemku. Rovněž správci jednotlivých majetků města neměli námitek k

navrhovanému převodu.

Navrhovaná kupní cena činí: 28 m2 x 100 =2.800 Kč.
Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a

elektronické desce úřadu ve dnech 5-21.9.2018.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + snímek + stanovisko OV MČ Pohledec (Veřejná)

Materiál projednán: kolečko
osadní výbor MČ obce Pohledec
RM Č. 2 dne 3.12.2018

Přizváni:
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ŽÁDOST

Dobrý den.

V rámci sesouhlasení parcely s mapou katastru a zaplocení pozemku, bych rád odkoupil Částobecního pozemku dle přiloženého nákresu.

Prosím o projednáni mého požadavku.

S pozdravem.

V Pohledci 2.10.2017
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RE: vyjádřeni osadního výboru
Krejčí Tomáš
Komu:
radek.t lameu.nmnm.cz, Tatana.VinkIerova(«meu.nmnm.cz
04.10.2017 08:28
Kopie:
Hemza Miloš
Skrýt podrobnosti
Od: Krejčí Tomáš <krejci .tomasszesby.cz‘
Komu: “radek.fila@meu.nmnm.cz“ ‘radek.Ii Ia@meu.nmnm.cz>,
“Tatana.Vinklerova@meu.nmnm.cz“ <Tatana.Vinklerova@meu.nmnm.cz>
Kopie: Hemza Miloš <mitos.hemza@meu.nmnm.cz>

Dobrý den

Požadavek je s budoucím vlastníkem projednán, osadní výbor Pohledec souhlasí. Prosím o provedení
potřebných administrativních úkonů k odprodeji pozemku.

Děkuji

Ing. Tomáš Krejčí

Pohledec 135
592 31 Nové Město na Moravě
T. 732 68 35 64
E. krejci.tomas@szesby.cz

From: radek.fila@meu.nmnm.cz [mailto:radek.filameu.nmnm.cz1
Sent: Wednesday, October 4, 2017 8:17 AM
To: Krejčí Tomáš <krejci.tomas@szesby.cz>
Cc: Tatana.Vinklerova@meu.nmnm.cz
Subject; vyjádření osadního výboru

Vážený pane inženýre
prosím Vás o stanovisko za osadní výbor Pohledec k odprodeji Části pozemku p.č.10611 v kú. Pohledec, viz.
příloha.

Předem děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Radek Fila

cdbor správy maletku tsěsta

t +420 566 598 360

m +420 723 190 997

f +420 566 598 305

e radek.fila@meu.nmnm.cz

www.nmnm.cz radnice.nmnm.cz I facebook.com/Nove.Mesto.na.Morave

— Postoupit Fa RadekJMEUINMNMICZ v 0410 2017 08:13 —
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