
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 18.5.2020

Dispozice s majetkem - pronájem p.č. 3891/8 v k.ú. NMNM (naproti Medinu)

Město obdrželo žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů NMNM (dále jen žadatel), a to o pronájem pozemku 
p.č. 3891/8 ( 2452 m2) v k.ú. NMNM,  za účelem výcviku mladých hasičů, výcviku a školení jednotky SDH města 
NMNM a výcviku a školení hasičských jednotek z okolních obcí spadajících pod NMNM.
Žádost je nyní předkládána k projednání a rozhodnutí o pronájmui předmětného pozemku.

§85 písm. a) zákon o obcích

I. Rada města schvaluje

pronájem  pozemku p.č. 3891/8 o výměře 2452 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to SH-ČMS - Sboru 
dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě, se sídlem Školní 448, Nové Město na Moravě, IČ: 488 98 
023, na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní dobou a ročním nájemným 500 Kč, za účelem využití k 
výcviku mladých hasičů, výcviku a školení jednotky SDH města NMNM a výcviku a školení hasičských 
jednotek z okolních obcí spadajících pod NMNM.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je doporučováno pronájem schválit.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Předmětný pozemek byl od roku 2017 pronajat Českému kynologickému 
svazu ZKO NMNM, který nájem ukončil výpovědí k 31.5.2020.
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Nájem je navrhováno uzavřít na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní 
dobou a ročním nájemným 500 Kč s tím, že žadatel se bude o pozemek 
řádně starat a udržovat jej (zejm. sečení).
Záměr pronajmout  předmětný pozemek byl zveřejněn na úřední a 
elektronické desce úřadu ve dnech 20.3. - 7.4.2020.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + situační zákres (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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