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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
11. Zastupitelstva města

konaného dne 1.6.2020

Dispozice s majetkem - odprodej n.č.7612 (12 m2) v k.ú. Hlinné (pod části RD)

Město obdrželo žadost pana dale jen žadatel), a to o odprodej pozemku p Č 76/2 (12 m2) v

k.ú.Hlinné. Předložená žádost je předkládána k projednání.

85 písm. a) zákon o obcích

L Zastupitelstvo města schvaluje

uplatny převod nemovite věci, a to pozemku p Č 76/2 o vyměře 12 m2 v k u Hlinne, panu

bytem Hlinné za dohodnutou kupní cenu 2.400,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní

poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Stanislav Marek

místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fíla

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odbor SMM, jakož i osadní výbor MČ Hlinné, doporučuje

navrhovaný odprodej realizovat - dle návrhu usnesení.

RM dne 16.3.2020 doporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Jedná se o pozemek zastavěný stavbou (části) RD ve vlastnictví žadatele.

Jelikož pozemek je zastavěn stavbou RD, je navrhována kupní cena 200

Kč / m2 (legalizace pozemků zastavěných stavbami v MČ).

Navrhovaná kupní cena činí: 12 m2 x 200 = 2.400 Kč.

Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a
elektronické desce úřadu ve dnech 18.2. - 5.3.2020.

https://ejednani.mium.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 26.05.2020



Navrh usneseni LM I.b.1U1U ťage 1 ot I

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + snímek (Veřejná)

Materiál projednán: v osadním výboru MČ Hlinné

RM dne 16.3.2020

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.czlwgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 26.05.2020
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Žádost o odkoupení pozemku Došlo: 13. 02. 2020
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Pozemek parcelní číslo. č.76/2

V katastrálním území: Hlinné ‚ Nové Město na Moravě, 592 31

Rozloha C m2): 12 m2

Účel: Součást rodinného domu

V Hlinném dne 13.2.2020

Svým podpisem zároveň stvrzuji/stvrzujeme, že souhlasím/souhlasíme s využitím mých/našich

osobních údajů v souvislosti s vyřízením prodeje výše uvedené/uvedených nemovitosti/í.

ll\ illlilllllillilililiWi lii‘i
N M N Ml 24 B



E 17.2.2020

Taťána Vtnklerová
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