
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 - propachtování zemědělských pozemků v k.ú. NMNM a Nová Ves u NMNM 
ZD NMNM a Agro Měřín a.s. - informativní zpráva

Město kupní smlouvou ze dne 18.3.2020 nabylo do svého majetku od ░░░░ ░░░░ ░░░░ soubor 
zemědělských pozemků v k.ú. NMNM a Nová Ves u NMNM s tím, že tyto pozemky byly na základě pachtovních 
smluv propachtovány ZD NMNM a Agru Měřín a.s. Změnou vlastníka přešly práva a povinnosti vyplývající z 
těchto uzavřených  pachtovních smluv na město. RM je předkládána informativní zpráva o podmínkách 
uzavřených pachtovních smluv.

I. Rada města bere na vědomí
předloženou informativní zprávu ohledně práv a povinností váznoucích na nově nabytém majetku města, 
vyplývajících z pachtovních smluv uzavřených mezi původním vlastníkem těchto zemědělských pozemků 
(░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ od níž město pozemky nabylo kupní smlouvou a AGRO- Měřín a.s. a Zemědělským 
družstvem Nové Město na Moravě a ukládá místostarostovi Bc. Lemperovi jednat s pachtýři o změně 
podmínek příslušných pachtovních smluv, tak aby odpovídali pro město obvyklým podmínkám.

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je doporučováno vzít na vědomí předloženou informativní 
zprávu.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Pachtovní smlouva s Agrem Měřín ze dne 1.1.2014 je uzavřena na 
dobu neurčitou (10 letá výpovědní doba) s tím, že dne 30.12.2018 byla 
podána (předchozím vlastníkem) výpověď a smlouva bude 
tedy ukončena k 31.12.2028. Výše pachtovného je stanovena na 

1160 Kč/ha/rok. Předmětem pachtu jsou pozemky p.č. 3663/1 (7801 m2) 
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a p.č. 3663/3 (7499 m2) v k.ú. NMNM, tedy o celkové výměře 1,53 ha a
roční výši pachtovného 1.775 Kč.
Pachtovní smlouva s ZD NMNM ze dne 27.11.2015 je uzavřena na 
dobu určitou do 31.12.2034. Výše pachtovného je stanovena na 3000 

Kč/ha/rok. Předmětem pachtu jsou pozemky p.č. 719 (1341 m2) , p.č. 

726 (16 m2) a p.č. 727 (397 m2) vše v k.ú. Nová Ves u NMNM a p.č. 

3682/5 (27279 m2), p.č. 3703/14 (4473 m2), p.č. 3706/1 (543 m2), p.č. 
3710/14 (82 m2), p.č. 3725 (1690 m2), p.č. 3726 (4709 m2) a p.č. 

3728/9 (292 m2) v k.ú. NMNM, tedy s celkovou výměrou 4,0822 ha a 
roční výši pachtovného 12.084 Kč.

Materiál obsahuje:

Materiál projednán:

Přizváni:
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