
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 11.11.2019

Dispozice s majetkem - pronájem, prodej pozemku p. č. 2045/2 (1023 m2) v k. ú.NMNM (areál 
Uhelných skladů)

V návaznosti na zjištění bezesmluvně užívaného majetku byl písemně osloven vlastník pozemku parc. č. 2045/1 
v kat. území Nové Město na Moravě - STONE HEARTH CZ, s.r.o., Nádražní 668, Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 
46977066 - dále jen uživatel (areál uhelných skladů), na níž navazuje užívaný městský pozemek parc. č. 2045/2 

(1023 m2) v kat. území Nové Město na Moravě, jež je s areálem oplocen. Poté město obdrželo od uživatele 
žádost o pronájem předmětného pozemku a po zveřejnění na úřední desce obdrželo ještě další žádost, a to od 
JCZ, s.r.o, Maršovice 92, Nové Město na Moravě, IČ: 26908930 (dále jen JCZ). Následně byla první podaná 

žádost uživatele doplněna o žádost o odprodej části předmětné parcely  (cca 760 m2- dle přílohy). RM je, po 
předchozím zveřejnění záměru, předkládán variantní návrh na uzavření nájemní smlouvy nebo zveřejnění 
záměru odprodeje části pozemku parc. č. 2045/2 v kat. území Nové Město na Moravě.

§102 odst. 3 zákona o obcích

I. Rada města schvaluje

1. pronájem pozemku parc. č. 2045/2 o výměře cca 760 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a 
to společnosti JCZ, s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 269 08 930, na dobu 
neurčitou, s 6 měsíční výpovědní lhůtou, ročním nájemným 277.400 Kč + DPH , za účelem využití jako 
odstavná plocha pro nákladní a osobní automobily s tím, že příjezd do přilehlého areálu zůstane 
přístupný vlastníku pozemku parc. č. 2045/1 v k.ú. Nové Město na Moravě.

2. pro případ, že nebude realizován pronájem dle bodu 1. tohoto usnesení, pronájem pozemku p. č. 

2045/2 o výměře 1023 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to společnosti STONE  HEARTH CZ, s.r.o., 
se sídlem Nádražní 668, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem,  IČ: 469 77 066, na dobu neurčitou, s 6 
měsíční výpovědní lhůtou, ročním nájemným 40.920 Kč, za účelem využití jako manipulační plocha.

II. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 2045/2 o výměře cca 760 m2  (dle situačního zákresu) 
v k.ú. Nové Město na Moravě s tím, že konkrétní podmínky (forma prodeje, min. cena/m2...) záměru 
budou projednány, po vyhotovení příslušného oddělovacího geometrického plánu, na jednání RM.

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta
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Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je doporučováno schválit návrh usnesení ad I. 1.), a to 
vzhledem k velkému rozdílu v nabízené výši ročního nájemného ( 40 920 
Kč x 277.400 Kč + DPH), případně i návrh usnesení ad II).

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Pozemek je užíván jako manipulační plocha uhelných skladů.
Výše nájemného pro využití pozemku jako manipulační plocha nebo ke 

skladování činí 30 - 60 Kč/m2/rok, t.j. max.1023 m2 x 60 = 61.380 
Kč/rok. Uživatel však ve své žádosti sděluje, že je ochoten akceptovat 
výši nájemného 40 Kč/m2/rok, t.j. 40 920 Kč/rok.

JCZ nabídlo ve své žádosti výši nájemného 1 Kč/m2/den bez DPH, t.j. 

cca  760 m2 x 365 = 277.400Kč + DPH 21% (58.254 Kč) = 335.654 Kč 
vč. DPH/rok (DPH by se připočítávalo, neboť účelem využití je odstavná 
plocha pro nákladní a osobní automobily). V případě pronájmu JCZ nelze 
pronajmout pozemek o celé výměře, ale je nutno ponechat část tohoto 
pozemku jako přístup do areálu uživatele (vlastníka p.č. 2045/1).
Pozemek je v platném ÚP zařazen do plochy výroby a skladování - 
drobná a řemeslná výroba, u které je rovněž přípustná dopravní 
infrastruktura a část, jež by nebyla součástí případného odprodeje (viz 
výřez z ÚP), je určena pro realizaci veřejně prospěšné stavby dopravní 
infrastruktury (spojovací komunikace).
Žádosti byly projednány v rámci kolečka MST s tím, že jednotliví správci 
majetku neměli k navrhovanému nájmu námitek, pouze správce MK 
vyslovil požadavek, aby příjezd do přilehlého areálu zůstal, v případě 
pronájmu 3 osobě, přístupný veřejnému užívání. Samozřejmě je možné 
zvažovat i variantu využití pozemku pro potřeby města.
Oznámení o disponování s majetkem města (záměr pronájmu) bylo 
zveřejněno na úřední a elektronické desce úřadu ve dnech  16.9. - 
2.10.2019.

Materiál obsahuje: Příloha - zákresy + foto (Veřejná)
Příloha - zákres pro JCZ (Veřejná)
Příloha - žádosti (Veřejná)
Příloha - záměr pro záměr odprodeje (Veřejná)

Materiál projednán: v kolečku MST

Přizváni:
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