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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
5. Zastupitelstva města

konaného dne 24.6.207 9

Dispozice s majetkem - nákup p.č. 372811 v k.ú. NMNM a p.č. 732, 73312, 73112, 73712 v k.ú.

Nová Ves u NMNM (záměr komunikace

V souvislosti se záměrem města vybudovat příjezdovou MK ke kamenolomu vyvstala nutnost

vykoupení pozemků v k.ú. NMNM a Nová Ves u NMNM, jež nejsou v majetku města. Za uvedeným účelem je

navrhovan přislušny vykup předmětnych pozemků, resp jejich časti z majetku pana

(dále jen vlastník), do majetku města.

Vlastník podmínil odprodej předmětných částí pozemků odprodejem části pozemku ve vlastnictví

města. Po jeho geometrickém zaměření bude tento odprodej předložen k projednání na dalším

jednání RM / ZM.

85 písm. a) zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 3728/l o výměře 781 m2 v k.ú. Nové Město na

Moravě, p.č. 732 o výměře 604 rn2, části p.č. 731 o výměře 168 m2 (dle GP p.č. 731/2 )‚ části p.č. 733 o

výměře 526 m2 (dle GP p.č. 733/2), části p.č. o výměře 69 m2 (dle GP p.č. 737/2) v k.ú. Nová Ves u

Noveho Města na Moravě, a to z majetku do majetku města

Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 85.920 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek

za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

Stanislav Marek

místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je nákup pozemků, v návaznosti na odborem INV

připravovanou akci, doporučován.

RM dne 10.6.2019 doporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

hths://eiednani.nmnm.cz/wi/service?actioncz.vera.web.server.action.tisk.novv.Tisk 17.06.2019
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•

Přeokládaná doba trvání: 00:01

• Tetdůvodové zprávy: Vlastník vyslovil souhlas s odprodejem části (po vzájemně

odsouhlaseném geometrickém zaměření) předmětných pozemků s tím,

že požaduje finanční částku 40 Kč J rn2, t.j. celkem 2.148 m2 x 40 =

85.920 Kč.

Odprodej je ale podmíněn odprodejem části pozemku ve vlastnictví

města v kú. Petrovice u Nového Města na Moravě, viz příloha č. 3. Jedná

se o část pozemku, který je v současnosti zastavěn stavbou. Tento

odprodej bude předložen v RM/ZM až po zpracování geometrického

zaměření a zveřejnění příslušné dispozice na prodej části pozemku.

Materiál obsahuje: Příloha - Č. 1 - situační zákres + ortototo MK ČOV (Veřejná)

Příloha - Č. 2 - nákuD- GP MK ke kamenolomu M (Veřelná)

Příloha - č. 3 - Qlánovaný odprodej v k.ú. Petrovice + foto stávajícího

stavu (Veřejná)

Materiál projednán: s vlastníkem pozemku

RM 9 dne 10.6.2019

Přizváni:

httns:/!eiednani.nmnm.cz/wi/service?actioncz.vera.web.server.action.tisk.novv.Tisk 17.06.2019
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