
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
12. Rady města

konané dne 16.9.2019

Dar Zemědělskému družstvu Nové Město na Moravě

Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě chce navázat na opravu spojovacích komunikací mezi obcemi 
Pohledec, Zubří a Olešná, kterou v letošním roce zahájila obec Zubří na to na úseku svého katastru. Vzhledem k 
tomu, že město vlastní část pozemků pod uvedenými komunikacemi a občané města (místních částí) je 
využívají, je navrhováno poskytnou Zemědělskému družstvu na opravu těchto komunikací dar v celk. výši 300 
tis. Kč hrazený z rozpočtů MČ Olešná a Pohledec.

§85 pím. b) zákon o obcích

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru Zemědělskému družstvu Nové Město na Moravě, Petrovická 
857, 592 31 Nové Město na Moravě IĆ:00144924, ve výši 200.000,- Kč, na opravu spojovací komunikace 
Zubří - Pohledec.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru Zemědělskému družstvu Nové Město na Moravě, Petrovická 
857, 592 31 Nové Město na Moravě IĆ:00144924, ve výši 100.000,- Kč, na opravu spojovací komunikace 
Zubří - Olešná. 

III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 300 tis. Kč z odvětví finanční 
operace na odvětví doprava.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: Fin doporučuje schválit předložený materiál.
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Osadní výbor MČ Olešná souhlasí s poskytnutím daru ve výši 100.000 Kč 
z rozpočtu MČ Olešná.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Obec Zubří v letošním roce realizuje opravy spojovacích komunikací s 
místními částmi Olešná a Pohledec. Vzhledem k tomu, že opravy 
komunikací probíhají pouze na katastru obce Zubří, zůstala by v obou 
případech část komunikace neopravená. Zemědělské družstvo, které 
zmíněné komunikace využívá, přichází s nabídkou, že zajistí opravu 
opravu zbývajících úseků komunikací v částce 1.330 tis. Kč. Výše 
zmíněné komunikace jsou využívány i občany města a část pozemků pod 

komunikacemi je v majetku města (v Olešné cca 700m2, v Pohledci cca 

360m2). Z těchto důvodu je navrhováno, aby se na opravě zbývajících 
úseků komunikací podílelo i město, a to částkou 300 tis. Kč, která bude 
darována investorovi, tedy Zemědělskému družstvu. 

Finanční rozvaha jednotlivých oprav:
1. Zubří x Olešná (oprava 4 problematických úseků komunikace)
celkové náklady opravy v katastru Olešné 400 tis. Kč
 z toho: Zemědělské družstvo 300 tis. Kč
             NMNM 100 tis. Kč

2. Pohledec x Zubří (celoplošná oprava komunikace)
celkové náklady opravy v katastru Pohledec 930 tis. Kč
 z toho: Zemědělské družstvo 730 tis. Kč
             NMNM 200 tis. Kč

Materiál obsahuje: Příloha - Vyjádření OV Olešná (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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