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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
2. Zastupitelstva města

konaného dne 70.12.2018

Dispozice s majetkem - záměr odprodeje p. Č. 306 (152 m2 v k.ú. Rokytno na Moravě

Město obdrželo žadost manželů a to o odprodej pozemku p Č

306 v k.ú. Rokytno na Moravě. Žádost je nyní předkládána ZM k projednání a rozhodnutí, zda má/nemá být

zveřejněn záměr prodeje, případně za jakých podmínek.

85 písm. a) zákon o obcích

L Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 306 o výměře 152 rn2, sportoviště, rekreační plocha v k.ú.

Rokytno na Moravě.

Stanislav Marek

místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM ani osadním výborem MČ Rokytno není odprodej

předmětného pozemku doporučován.

RM Č. 58 dne 10.9.2018 předmětnou majetkovou dispozici

projednala, avšak nebylo přijato žádné usnesení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Pozemek p.Č. 306 přímo navazuje na pozemky města - obůrka Rokytno.

Žádost byla postoupena k vyjádření osadnímu výboru MČ obce
Rokytno s tím, že tento odprodej nedoporučil.

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

Materiál projednán:
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v osadním výboru MČ obce Rokytno

RM Č. 58 dne 10.9.2018

Přizváni:
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Ve Vranově dne 18. Července 2018

Věc : žádost o souhlas s možností odkupu pozemku

Dobrý den,

obracíme se na vás s žádostí o případný souhlas s odprodejem pozemku pod parcelním Čísle 306 v (f.i)
katastrálním území Rokytno na Moravě. Náhled z katastru přikládám.

Ja případný souhlas předem děkujeme.



Věc
Vyjádření k žádosti o souhlas s odkupem pozemku

Obdrželi jsme Vaši žádost ze dne 18. 7. 2018, kde žádáte o případný souhlas s odprodejem
pozemku v k.ú. Rokytno, pam. č. 306.

Osadní výbor záležitost projednal a s prodejem pozemku jednomyslně nesouhlasíme.

S pozdravem

Miroslav Lukeš
předseda osadního výboru F

OSADNÍ VÝBOR
ROICYTNO I

No Měito na Mm*j

V Rokytně 23. července 2018
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