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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
10. Zastupitelstva města

konaného dne 2.3.2020

Dispozice s majetkem - nákup zemědělských pozemků v k. ú. NMNM a Nová Ves u NMNM

Město oslovilo vlastníka zemědělských pozemků v k.ú. NMNM a Nová Ves u NMNM, a to v lokalitě u Čov, nad

lomem a u rybníka Trnka s tím, že nyní, po vzájemném projednání, je navrhován příslušný výkup předmětných

pozemků z majetku bytem NMNM (dale jen vlastnik), do majetku města

85 písm. a) zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 3663/J (7801 m2), p.č. 3663/3 (7499 m2), p.č. 3682/5

(27279 m2), p.č. 3703/14 (4473 m2), p.č. 3706/1 (543 m2), p.č. 3709/3 (1813 m2), p.č. 3710/14 (82 m2),

p.č. 3725 (1690 m2) p.č. 3726 (4709 m2), p.č. 3728/9 (292 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě a pozemků

p.č. 719 (1341 m2), p.č. 726 (16 m2), p.č. 727 (397 m2) v k.ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, z

majetku Nove Město na Moravě do majetku mesta za

dohodnutou kupní cenu 1.395.112,- Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na

vklad vlastnického práva do KN.

Bc. Jaroslav Lem pera

místostarosta

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je nákup pozemků doporučován.

FIN - fin. krytí nákupu bude realizováno z příslušné rezervy na výkupy

obsažené v rozpočtu 2020.

RM dne 24.2.2020 doporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 26.02.2020
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Jedná se o zemědělské pozemky o celkové výměře 57 935 m2, z toho 56

181 m2 v k.ú. NMNM a 1 754 m2 v k.ú. Nová Ves u NMNM.

Předmětné pozemky může město v budoucnu využít i k případným

směnám nebo je dále pronajímat (v současnosti jsou ze strany

stávajícího vlastníka propachtovány jako zemědělská půda) jako stávající

vlastník.

Vlastník požaduje u p.č. 3728/9 (292 m2) v k.ú. NMNM (u ČOV) fin.

částku 40 Kč/m2, tj. 11.680 Kč a u ostatních pozemků o celkové výměře

57 643 m2 24 Kč/m2, t.j. 1.383.432 Kč, což činí celkem 1.395.112 Kč.

Materiál obsahuje: Příloha - snímky se zákresem zedělských pozemků (Veřejná)

Materiál projednán: s vlastníkem pozemku

s vedením města

RM dne 24.2.2020

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.ezlwgj/serviee?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novyJisk 26.02.2020
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