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Iq.
Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
10. Zastupitelstva města

konaného dne 2.3.2020

Dispozice s majetkem - záměr odprodeje části p.č. 51615 (cca 1900 m2) v k.ú. )iříkovice u NMNM

Město obdrželo žadost pani (dale jen žadatel), a to o odprodej časti

pozemku p.č. 516/5 (cca 1900 m2) v k.ú. Jiříkovice u NMNM.

Žádost je nyní předkládána k projednání a rozhodnutí, zda má/nemá být zveřejněn záměr prodeje.

85 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 516/5 o výměře cca 1900 m2 v k.ú. Jiříkovice u Nového

Města na Moravě, dle situačního zákresu.

Stanislav Marek

místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM není odprodej části předmětného pozemku doporučován,

neboť dosud město ornou půdu v zásadě neprodávalo, navíc předmětná

část pozemku je propachtována ZD NMNM (vč. čerpání dotací) a lze

předpokládat, že v případě záměru prodeje orné půdy by rovněž mohlo

mít o prodej zájem.

OV Jiříkovice doporučuje odprodej části pozemku.

RM 24.2.2020 nedoporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Žadatel má zájem využít pozemek jako zahradu, rozšířit pozemek ve

svém vlastnictví (p.č. 260 - 760 m2) a oplotit.

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?actioncz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 26.02.2020
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Žádost byla projednána v rámci kolečka MST s tím, že správci majetku
neměli k navrhovanému prodeji námitek, vyjma skutečnosti, že
předmětný pozemek p.č. 516/5 v k.ú. )iříkovice u NMNM je

propachtován ZD NMNM (na dobu neurčitou, s 5 letou výpovědní
dobou), které na něj uplatňuje dotaci a má stanovenou výši
pachtovného městu předplacenou na 2 rokyt
V ÚP je pozemek zařazen do ploch systému sídelní zeleně. Město při

projednávání nového územního plánu mělo část tohoto pozemku

zahrnuto do ploch s možností výstavby avšak CHKO s tímto

nesouhlasiloS V budoucnu ale nelze vyloučit případné rozšíření

zastavitelného územL

Žádost byla postoupena k vyjádření osadnímu výboru MČ obce ]iříkovice
s tím, že tento prodej doporučil.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + OV + snímek + ÚP (Veřejná)

Materiál projednán: v osadním výboru MČ Jiříkovice
v kolečku MST
RM 24.2.2020

Přizváni:

https ://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 26.02.2020



Město Nové Město na Moravě
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA tel. $ 566 598 365
Vratislavovo nám.103
592 31 Nové Město na Moravě

Číslo spisu razítko podatelny — den podání

rok

ŽÁDOST O PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKU
MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ŽADATELÉ:

Bydliště

EmaíI Datová schránka
Společné jmění manželů ANO NE

Nemovitost ‘1./.5 Výměra: J9.OO

Katastrální území: .. .?H°

Důvod k prodeji: Qt.pJ

.$-J

Žadatel síje vědom skutečnosti, že městu svědčí zákonné zmocnění (zák. Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a zák. č. 1281200 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a
zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením případné smlouvy, jakož i
skutečnosti, že jeho osobní údaje budou zpracovávány, evidovány po dobu vyřizování
žádosti a po dobu trváni smluvního vztahu. Dále pak po dobu skartační lhity dle
spisového a skartačního řádu.

V dne

Přílohy:
Snímek katastrální mapy se zákresem (příp. situační nákres)



Odpověď: prodej pozemků D
Tatana Vinklerova Komu Antonin Neubauer 17.01 .2020 09:48

Děkuji a prosím ještě o zaslání předmětné žádosti- nebyla na MÚ dosud podána.
S pozdravem

Ing. Tatána Vinklerová
odbor správy majetku města
t : +420 566 598 365

+420 566 589 305
e tatana.vínklerovaámeu.nmnm.cz

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměsti 103
592 31 Nové Měsio na Moravě

iČ : 00294900 Tt 42O 566 598 300
DIČ: CZ00294900 Et postanrnnm.cz

t ČŮ :19.1224751/0100 DS: y67bvir

___________O

www.rimnm.cz radnice.nmnm.cz I facebook.com/Nove.Mesto.na.Morave

“Antonín Neubauer“ Dobrý den,zasílám informaci ohledně prodeje... 17.01 .2020 09:28:39

Od: “Antonin Neubauer‘
Komu: <Tatana.Vinklerovatmeu.nmnm.cz>
Datum: 17.01 .2020 09:28
Přeci rnět: prodej pozemků

Dobrý den,zasílám informaci ohledně prodeje pozemků
Osadní výhor na svém zasedání 7.1.2020 schvaluje a doporučuje prodej pozemků
žadateli: i Moravě.Jedná o část
pozemku č.516/5 O výmete I9UU m2.

s pozdravem

NA MOMV

Antonín Neubauer-předseda osadného výboru





pozemek 51 6/5 v k.ú. Jiřĺkovice u NMNM
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22. 1.2020

Sylva Urbancová
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Orlofoo ČUZK atastr c) ČUZK RUÍAN O ČUZK

Vytištěno v mapovém řešení SpinboX společnosti T-MAPY
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