
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
9. Zastupi te lstva města

konaného dne 16.12.2019

Dispozice s majetkem - odprodej části p.č. 3109 (61 m2) v k.ú. NMNM - SK

Město obdrželo žádost Sportovního klubu Nové Město na Moravě (dále jen SK), a to o odprodej  části pozemku 

p.č. 3109 (dle GP p.č. 3109/6) o výměře 61 m2 v k.ú. NMNM. Předložená žádost je předkládána k projednání.

§85 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3109 o výměře 61 m2 v k.ú. Nové Město na 
Moravě (dle GP p.č. 3109/6), a to SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem 
Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480, za dohodnutou kupní cenu 21.350 Kč s 
tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje navrhovaný odprodej realizovat - dle návrhu 
usnesení.
RM č. 18 dne 9.12.2019 doporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Jedná se o pozemek, jež bezprostředně navazuje na pozemky SK a tvoří 
dvůr, který slouží jako technické zázemí pro techniku SK a jsou tam 
rovněž umístěny garáže ve vlastnictví SK, jež chtějí zlegalizovat a zapsat 
do KN.
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Žádost byla postoupena k vyjádření všem správcům majetku v rámci 
kolečka MST, kteří neměli k navrhovanému odprodeji části předmětného 
pozemku námitek. Dle ÚP je pozemek zařazen do stabilizované plochy - 
Plochy dopravní infrastruktury - místní (DM).

Kupní cena je navrhována 350 Kč/m2 (zastavitelný pozemek malých 
výměr, vč. legalizace pozemků zastavěných drobnými stavbami), t.j. 61 

m2 x 350 = 21.350 Kč.
Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a 
elektronické desce úřadu ve dnech 5.11. - 21.11 2019.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + situační zákres + GP (Veřejná)

Materiál projednán: pracovní porada MST
RM č. 18 dne 9.12.2019

Přizváni:
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