
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 20.1.2020

Dispozice s majetkem - nákup p.č. 3101/2, 3103/7 v k.ú. NMNM (u SKI)

Město svou žádostí projevilo zájem o výkup pozemků p.č. 3101/2 (3182 m2) a p.č. 3103/4 (195 m2) v k.ú. 
NMNM (na pozemku parc.č. 3101/2 k.ú. Nové Město na Moravě se nachází povolená a zkolaudovaná stavba 
zpevněné plochy (parkoviště) - v katastru je pozemek veden v kultuře TTP, bude nutno stavbu zapsat do 
katastru, pozemek parc.č. 3103/7 k.ú. Nové Město na Moravě je bez stavby). Nyní je po proběhlých jednáních 
navrhován příslušný výkup těchto pozemků vč. součástí a příslušenství, jež jsou ve vlastnictví pana ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ (dále jen vlastník).

§ 85 písm. a) zák. o obcích

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, pozemku p.č. 3101/2 o 

výměře 3182 m2 a p.č. 3103/7 o výměře 195 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku pana ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 997.000 Kč.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM  je nákup pozemků doporučován.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Jedná se o pozemky po levé straně při příjezdu k hotelu Ski, přičemž 
všechny okolní pozemky jsou v majetku města.
Předmětné pozemky jsou v platném ÚP zařazeny do zastavitelné plochy s 
rozdílným způsobem využití - plochy veřejných prostranství. Pozemky 
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jsou součástí plochy pro veřejně prospěšné opatření - veřejné 
prostranství.
Vlastník vyslovil souhlas s odprodejem předmětných pozemků s tím, 
že požaduje finanční částku 997.000 Kč, což činí za pozemky o celkové 

výměře 3377 m2 finanční částku 295 Kč/m2.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost, stanovisko snímek (Veřejná)

Materiál projednán: s vlastníkem pozemku

Přizváni:
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