
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

Dohoda o převodu investorství - Fotbalové hřiště Vlachovická Nové Město na Moravě

Radě města je předkládán návrh na uzavření Dohody o převodu investorství z SFK Vrchovina z.s ., Nové Město 
na Moravě, IČ: 66610371,  na Město Nové Město na Moravě (viz. příloha č.1) a to v souvislosti  s dlouhodobě 
připravovaným stavebním záměrem realizace Horního fotbalového hřiště s umělým povrchem včetně 
požadovaného zázemí v lokalitě Vlachovická (zákres viz. příloha č.3)

§ 102 odst. 3 zák. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření Dohody o převodu investorství mezi městem Nové Město na Moravě a SFK Vrchovina z.s., Nové 
Město na Moravě, IČ: 66610371 dle přílohy č.1 jejímž předmětem je převod investorství plánovaného 
objektu Horního tréninkového hřiště s umělkým povrchem včetně zázemí formou buněk a potřebných 
přípojek v lokalitě Vlachovická v Novém Městě na Moravě z SFK Vrchovina z.s. na město.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová

Vyjádření: Odbor INV doporučuje materiál schválit.
SFK Vrchovina schválilo převod investorství 21.10.2019.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: SFK Vrchovina z.s. uzavřelo  dne 11.9.2013, ve znění Dodatku č.1  ze 
dne 11.2.2015 s městem Nájemní smlouvu na části pozemků v lokalitě 
Vlachovická v Novém Městě na Moravě, p.č. 3055/9, 3055/10, 3055/11 a 
3055/13 v k.ú. Nové Město na Moravě, pro budoucí realizaci fotbalového 
hřiště s umělým povrchem a se zázemím formou buněk  včetně 
potřebných přípojek (příloha č.3). Tato smlouva měla 
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napomoci fotbalovému klubu k získání dotace z MŠMT na realizaci 
fotbalového hřiště. Z dodatku č.1 ke smlouvě vyplývá, že nebude-li 
stavba zahájena nejpozději do 31.7.2016 dojde ke zpětnému převodu 
investorství z SFK na město a současně SFK předá městu zpět veškeré 
stupně projektové dokumentace včetně těch, které nechalo dopracovat. 
Původní převod investorství z města na SFK byl radou města schválen 
dne 9.2.2015 na 4 zasedání Rady města.
Návrh Dohody o převodu investorství zpět z SFK na město je v příloze 
tohoto materiálu (příloha č.1).
Ze stran SFK Vrchovina byl převod investorství na město schválen dne 
21.10.2019 na mimořádné schůzi výkonného výboru SFK Vrchovina z.s. 
(příloha č.2)

Materiál obsahuje: Příloha - č.1 - Dohoda o převodu investorství _ návrh (Veřejná)
Příloha - č.2 - usnesení výkonného výboru SFK o převodu investorství 
(Veřejná)
Příloha - č.3 - zákres fotbalového hřiště i zázemí v daném území 
(Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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