
Návrh usnesení ZM 24.6.2019 Page 1 of 2

Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
5. Zastupitelstva města

konaného dne 24.6.2019

Dispozice s majetkem - odprodej p.č 25 - 34 m2 v k.ú. Olešná na Moravě f dle GP p.č. 1741 )

Město obdrželo žadost manželů bytem Brno (dale jen žadatel )‚ a to o odprodej

p.č. 25 (34 m2) v k.ú. Olešná na Moravě. ZM je předkládán návrh na odprodej tohoto pozemku z majetku

města.

85 písm. a) zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věcí, a to pozemku p.č. 25 o výměře 34 m2v k.ú. Olešná na Moravě (dle GP 328-

17/2019 p Č 1741 o vyměře 34 mp), manželům

Brno, za dohodnutou kupní cenu 6.800 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s

vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daí z nabytí nemovitostí.

Stanislav Marek

místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje schválit odprodej předmětného pozemku.

Osadní výbor MČ Olešná odprodej doporučil.

RM dne 10.6.2019 doporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Na předmětném pozemku se nachází stavba ( přístavba ) k domu

žadatele ( na p.č. 24). Tato přístavba však byla provedena

předchozím vlastníkem bez stavebního povolení ( před 40

lety). S původním i současným vlastníkem byla uzavřena

nájemní smlouva, neboť původní vlastník neprojevili zájem, aby
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stavbu zlegalizoval. Původní vlastník ( p. měl uzavřenou

nájemní smlouvu od r.2000 - 2008, a současní vlastníci od 2008-
dosud).Nyní, v návaznosti na probíhající revize katastrálních území, KÚ
vyzval město, aby stavba na předmětném pozemku byla zlegalizována.

Město oslovilo současného vlastníka (žadatele) této stavby s tím, že tato

jím byla následně na stavebním úřadě zlegalizována. Nyní město
přistupuje k odprodeji tohoto zastavěného pozemku.

Navrhovaná kupní cena činí 200 Kč/m2( legalizace pod stávajícími

stavbami v místních částech), t.j. 34 m2 x 200 = 6.800 Kč.
Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a

elektronické desce úřadu ve dnech 16.4. - 2.5.2019.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + snímky + stanovisko osad. výboru + foto (Veřejná)

Materiál projednán: RM č.9 dne 10.6.2019

Přizváni:
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KOPIE KÉTISTRLNÍ MPY
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MĚSTSKÝ 1 Ukiád.znaJ

NOVÉ MĚSTO na Moravě
kre Zďr nad Sázaou

Zpracovatel

Město Nové Město na Moravě (
Vratislavovo nám. 103

Vyjádření k žádosti p —

)rodeji pozemku p.č. 25 v K.Ú Olešná na Moravě

Osadní výbor na jednání dne 11.4.2019 nrojednal žádost
prodej pozemku p.č. 25 v k.ú. Olešná na

Morave. Na tomto pozemKu se nacnazí stavba ve vlastnictví žadatele. Jedná se o
legalízaci stavu vzniklého v minulosti.
Osadní výbor souhlasí s prodejem pozemků p.č. 25, ostat. p1., o výměře 34 m2.

V Olešné 12.4.2019

‘i1)N1
O;ŠNÁ

Moravě

In. Petr Pejchal
předseda Osadního výboru Olešná
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