
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 29.6.2020

Dispozice s majetkem- dodatek č. 5 k nájemní smlouvě - rozšíření předmětu nájmu v k.ú.NMNM - 
SK

Město pronajímá, na základě nájemní smlouvy ze dne 28.7.2011, ve znění dodatků č. 1.-4, soubor pozemků v 
k.ú.NMNM, za účelem využití jako sportovní areál, a to Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě z.s. (dále jen 

SK). Nyní město nakoupilo od ░░░░ ░░░░ pozemek p.č. 3101/2 (3182 m2), na kterém je umístěna stavba 

parkoviště ve vlastnictví SK a pozemek p.č. 3103/7 (195 m2), jež na tento pozemek navazuje. Nyní je RM 
navrhováno rozšířit předmět pronájmu o tyto pozemky, a to formou dodatku k nájemní smlouvě.

§ 102 odst. 3 zák. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č.5 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem, jakožto pronajímatelem a SPORTOVNÍM 
KLUBEM NOVÉ MĚSTO NA  MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 
480░ jakožto nájemcem, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o pozemek p.č. 3101/2 o 

výměře 3182 m2 a p.č. 3103/7 o výměřě 195 m2 v k.ú.Nové Město na Moravě a stanovení nové výše 
nájemného, a to dle přílohy.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je navrhováno uzavření dodatku č. 5 schválit.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Předmětem navrhovaného dodatku č.5 je rozšíření předmětu nájmu a 
stanovení nové výše nájemného - dle přílohy.
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Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a 
elektronické desce úřadu ve dnech 26.5. - 11.6.2020.
pozn.:
Pozemky, na nichž je umístěná zkolaudovaná stavba parkoviště, jsou v 
KN vedeny v kultuře trvalý travní porost. Nyní byly ze strany města 
učiněny kroky, vedoucí ke změně kultury na ost. plochu , ost. 
komunikaci.

Materiál obsahuje: Příloha - dodatek č. 5 (Veřejná)
Příloha - zákres pozemků (Veřejná)
Příloha - NS SK 2011 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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