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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
8. Zastupitelstva města

konaného dne 25.77.2019

Dispozice s majetkem - odprodej p.č. 735 v k.ú. NMNM (pod garáži ul. Dukelská)

V návaznosti na zjištění bezesmluvně užívaného obecního majetku byl osloven vlastník stavby garáže č. ev. 575,

jež má tuto umístěnou na pozemku p.č. 735 (19 m2) v k.ú. NMNM, která je ve vlastnictví města.

Město nasledně obdrželo žadost (dale jen žadatel), a to o

odprodej pozemku p.č. 735 v kú. NMNM. Předložená žádost je předkládána k projednání.

85 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věcí, a to pozemku p.č. o výměře 19 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě a

to Nove Město na Moravě za dohodnutou kupni

cenu 6.650 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva

do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje navrhovaný odprodej realizovat - dle návrhu

usnesení.

RM dne 21.10.20 19 doporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Jedná se o pozemek v lokalitě garáží Dukelská v NMNM.

httn/!eiediiani .nmnm.c7Jwi/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novv.Tisk 18.11.2019
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Jelikož pozemek je zastavěn stavbou garáže je navrhována kupní

cena 350 Kč / m2 (legalizace pozemků zastavěných garážemi a drobnými

stavbami).

Navrhovaná kupní cena činí: 19 m2 x 350 = 6.650 Kč.

Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a

elektronické desce úřadu ve dnech 9. - 25.9.2019.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + snímek (Veřejná)

Materiál projednán: RM č. 15 dne 21.10.2019

Přizváni:

htt,s://eiednarii.nmnm.cz/wi/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novv.Tisk 18.11.2019
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Věc: Žádost o odprodej městského pozemku parc.č. 735 o výměře 19 m2 na němž je umístěná
garáž č.ev. 575.

Prosím tímto o odprodej městského pozemku parc.č. 735 o výměře 19 m2 na němž je
umístěná moje garáž č.ev. 575.

děkuji a s pozdravem



10

1656

TMA

0vém ře
5pinbOX 5pO

map

944


