
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 9.12.2019

Dispozice s majetkem - pronájem části pozemku p.č. 106/1 (200 m2) a části p.č. 98 (cca 12 m2) v 
k. ú. Rokytno na Moravě

V návaznosti na zjištění neoprávněného užívání části obecních pozemků město obdrželo žádosti pana ░░░░ 
░░░░ ░ , bytem Drobného ░░░ , NMNM (dále jen žadatel) o pronájem části pozemku p.č. 106/1 (cca 200 m2) 
a části p.č. 98 (cca 12 m2) v k.ú. Rokytno na Moravě. Návrh na uzavření nájemní smlouvy je předkládán RM ke 
schválení.

§102 odst. 3 zákona o obcích

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 106/1 o výměře cca 200 m2  a části pozemku p.č. 98 o výměře cca 12 m2 v 
k.ú. Rokytno na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem 
Drobného ░░░░ Nové Město na Moravě na dobu neurčitou, s 6 měsíční výpovědní lhůtou, s ročním 
nájemným 680 Kč za účelem využití jako dvorek a k umístění mobilního skladu nářadí.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je doporučeno schválit navrhovaný pronájem.
Osadní výbor MČ k navrhovanému pronájmu nemá námitek.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Předmětné části pozemků žadatel využívá jako dvorek (p.č. 106/1) a část 
je využívána k umístění mobilního skladu nářadí.
Žádost byla projednána v rámci kolečka MST, a to bez připomínek 
jednotlivých správců majetku města.
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Výše nájemného je navrhována následně:

p.č. 106/1: 200 m2 x 1 Kč = 200 Kč (sazba zahrady, dvorky...)

p.č. 98: 12 m2 x 40 Kč = 480 Kč (sazba u zastavěných pozemku 
stavbami)
celkem 680 Kč/rok

Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a 
elektronické desce úřadu ve dnech 18.11. - 4.12.2019.

Materiál obsahuje: Příloha - žádosti + snímek + OV MČ Rokytno (Veřejná)

Materiál projednán: kolečko MST

Přizváni:
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