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1ď
Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
8. Zastupitelstva města

konaného dne 25.11.2019

Dispozice s majetkem - přijetí datu - pozemků v k.ú. NMNM (lokalita ul. Vlachovická)

Město obdrželo nabidku pana bytem Praha Letňany

bytem Praha Braník, a to na bezúplatný převod svých spoluvlastnických podílů (každý id. 1/6) pozemků p.č.

3389/2 (568 rn2) - ost. plocha, ost. komunikace, p.č. 3890/9 (108 rn2) - orná půda, p.č. 3894/1 (28 m2) - orná

půda a p.č. 3895/2 (69 rn2) - orná půda v k.ú. Nové Město na Moravě do majetku města. Nabídka je nyní

předkládána k projednání.

85 písm. a) zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod (dar) nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 3889/2 ostatní plocha, ost. komunikace o

výměře 568 rn2, p.č. 3890/9 orná půda o výměře 108 rn2, p.č. 3894/1 orná půda o výměře 28 m2 a p.č.

3895/2 orná půda o výměře 69 m2 s veškerými součástmi a příslušenstvím v kú. Nové Město na Moravě,

a to z majetku pana 19900 Praha - Letňany v podilu

vyjadřenem id 1/6 a pani Praha Branik v podilu

vyjádřeném id. 1/6 do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové

Město na Moravě, iČ: 002 94 900.

Stanislav Marek

místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Ze strany odboru SMM je doporučováno schválit přijetí daru, v souladu s

návrhem usnesení.

RM dne 11.11.2019 doporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01
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Text důvodové zprávy: Nabídka byla projednána v rámci kolečka MST a komise dopravní a

majetkové s tím, že přijetí daru bylo doporučeno.

Pozemky jsou dle ÚP zařazeny do stabilizované plochy - plochy dopravní

infrastruktury místní - jedná se o přístupovou cestu k vodojemu ve

vlastnictví SVaK Žd‘ársko (naproti Medinu - viz foto a snímek se
zákresem)

Další podíly jsou ve vlastnictví dalších dvou FO (každá id. 1/6) a 2/6 jsou
ve vlastnictví ČR - SPÚ který, po získání ostatních podílů do majetku
města, převádí tento obcím bezúplatně (pod komunikaci).

Materiál obsahuje: Příloha - nabídka + situační zákres + foto (Veřejná)

Materiál projednán: kolečko MST

komise doparvní a majetková

RM dne 11.11.2019

Přizváni:
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odbor správy majetku města
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

V Praze dne 15. 07. 2019 ‘

Dobrý den,

jsme spoluvlastníci dále uvedených pozemků evidovaných na listu vlastnictví č. 146 pro obec a
katastrální území Nové Město na Moravě:

KN 3889/2 o výměře 568 m2 ostatní plocha — ostatní komunikace

KN 3890/9 o výměře 108 m2 orná půda
KN 3894/1 o výměře 28 m2 orná půda
KN 3895/2 o výměře 69 m2 orná půda

Náš spoluvlastnický podíl činí pro každého 1/6.

Vzhledem k našemu věku a vzdálenosti našeho bydliště se nemůžeme o pozemky starat, nabízíme Vám

odprodej našich spoluvlastnických podílů — tj. 2/6 celku.

Děkujeme předem za sdělení v dané věci z Vaší strany na níže uvedené adresy.

S pozdravem

MĚSTSKÝ Úk,\D 1 i hwinak

NOVE MĚSTO na Moľavě
okres !ďár nad ‘jau

pra1el

Došlo:
19. 07, 2019

C.jednací
Č

Počet IistJpřiIoh ‘1

Příloha: LV 146 pro obec a katastrální území Nové Město na Moravě
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převod Dozernku

Komu:
tatana.vink]erova
20.08.2019 12:14
Skrýt nodrobnosti
Od:
Komu: <tatana.vinklerova@meu.nmr1rn.cz

Vážená paní Vinklerová,
píši Vátu po našem telefonickém rozhovoru,že naše spoluvlastnické podíly na listu vlastnicWí č.146
pro
obec a katastrální území Nové Město na Moravě jsou 2/6, bychom bezplatně převedli bez ohledu na
vyš‘
odhadní ceny.
Jestli by bylo možné vše vyřídit korespodenčně.byla bych Vám vděčná,protože švagr

je
těžce nemocen a bylo by obtížné se dostavit kjednání.
Doufáme v kladné vyřízení.
Díky za oba.
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Taťána Vinklerová

1:3774
100 m

Kta,tr

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox poečnosti C TMPY
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35314— Mapy Google

35314

Nové Město na Moravě, Kraj Vysočina

Google

Street View — dub 2012

Pořĺzenl obrázku: dub 2012 © 2019 Google

MEDa.s
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