Návrh usnesení RM 6.4.2020

Page 1 of 2

Mě s to N o v é Mě s to n a Mo r a v ě

N Á V R H

U S N E S E N Í

23. R ady měst a
konané dne 6. 4. 2020
Dispozice s majetkem - odprodej p.č. 1382/5 (129 m2) v k.ú. NMNM (pod stavbou silnice I/19 ve
vlastnictví ŘSD - kruhový objezd)
Město obdrželo žádost ŘSD ČR (dále jen žadatel), a to o odprodej pozemku p.č. 1382/5 (129 m2) v k.ú.
NMNM. Předložená žádost je předkládána k projednání.

§85 písm. a) zákon o obcích
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 1382/5 ostatní plocha,
silnice o výměře 129 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku města do majetku Ředitelství silnic
a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4, IČ: 659 93
390, za dohodnutou kupní cenu 16.510 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s
vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Předkladatel:

Bc. Jaroslav Lempera

Schvalovatel:

Ing. Radek Fila

Zpracovatel:

Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření:

Odbor SMM doporučuje navrhovaný odprodej realizovat - dle návrhu
usnesení.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:

00:01

Text důvodové zprávy:

Pozemek je zastavěn stavbou silnice I/19, jež je ve vlastnictví žadatele,
t.j. ŘSD ČR (část kruhového objezdu). Jelikož se jedná o státní
organizaci, pozemky se mohou vykupovat za cenu podle současně
platných cenových předpisů, podle z.č. 151/1997 Sb. O oceňování
majetku v platném znění, t.j. za cenu maximálně možnou, neboť se
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jedná o částku hrazenou ze státního rozpočtu. Dle znaleckého posudku
byla cena stanovena na 128 Kč/m2.
2

Navrhována kupní cena činí: 129 m x 128 Kč = 16.510 Kč (zaokr.)
Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na
úřední desce úřadu ve dnech 17.3. - 2.4.2020.
Materiál obsahuje:

Příloha - snímek + žádost (Veřejná)

Materiál projednán:

se zástupcem vedení města

Přizváni:
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