
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 - bezúpl.převod p.č.1222, 1221/3, 1221/4, 3408/9, 3412/5 v k.ú.NMNM na 
Moravě do majetku města (ÚZSVM) - Brněnská, Maršovská

Na základě podané žádosti města u UZSVM o bezúplatný převod, mimo jiné, pozemků p.č. p.č.1222, 1221/3, 
1221/4, 3408/9, 3412/5 v k.ú.NMNM do majetku města je nyní RM / ZM předkládán návrh smlouvy o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami.

§85 písm. a) zákon o obcích

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s 
omezujícími podmínkami č.j.UZSVM/BZR/5075/2019-BZRM, a to pozemků p.č.1222, 1221/3, 1221/4, 
3408/9, 3412/5 v k.ú. a  v obci Nové Město na Moravě  z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro 
UZSVM do vlastnictví města Nové Město na Moravě, včetně omezujících podmínek v čl. IV. předloženého 
návrhu smlouvy.

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Ze strany odboru SMM je doporučováno  bezúplatné převody pozemků z 
majetku ČR-UZSVM do majetku města schválit, dle návrhu usnesení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Nyní bylo ze strany UZSVM přistoupeno k požadovanému bezúplatnému 
převodu předmětných pozemků do majetku města, a to z důvodu 
veřejného zájmu, s omezujícími podmínkami, tzn., že pozemky nelze, po 
dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN, využívat 
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ke komerčním účelům, nelze je pronajímat ani přenechat do pachtu, 
nelze jej převést ani zatížit ve prospěch třetí osoby.
Předmětné pozemky se nacházejí v obydlené části města (Brněnská a 
Maršovická) a v blízkosti komunikací, jsou zatravněné a zpravidla součástí 
zelených ostrůvků mezi komunikacemi. Město se o tyto pozemky stará a 
jako veřejná zeleň plní funkci estetickou, ekologickou i krajinotvornou a 
slouží tak široké veřejnosti. Pozemek p.č. 3408/9 slouží i jako silniční 
pomocný pozemek k MK.

Materiál obsahuje: Příloha - Smlouva o bezúpl. převodu (Veřejná)
Příloha - snímky 2x (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:

Page 2 of 2Návrh usnesení RM 20.1.2020

15.01.2020https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk


