
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 - pronájem části p.č. 143/1 v k.ú. Maršovice u NMNM

Město obdrželo žádost ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Maršovice ░░░░ ░ (dále jen žadatel), a to o 
odprodej části pozemku p.č. 143/1 v k.ú.Maršovice u NMNM (v rozsahu dle situačního plánku). RM č. 22 dne 
16.3.2020 žádost projednala a schválila zveřejnění záměru pronájmu předmětné části pozemku a ZM č. 11 dne 
1.6.2020 rovněž žádost projednalo a neschválilo zveřejnění záměru prodeje.
Nyní je RM předkládán návrh na pronájem části p.č. 143/1 v k.ú. Maršovice u NMNM.

§ 102 odst. 3 zák. o obcích

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 143/1 o výměře cca 68 m2 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě - dle 
situačního zákresu, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Maršovice░░ , na dobu neurčitou, s 3 měsíční 
výpovědní dobou, ročním nájmem 204 Kč, za účelem využití jako dvůr a přístupová cesta k RD s tím, že 
pronajímateli bude umožněn přístup zejm. za účelem oprav či rekonstrukce rybníka, včetně kanalizačního 
přítoku.  

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření:
Odborem SMM, jakož i osadním výborem MČ Maršovice, je doporučováno 
pronájem schválit.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05
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Text důvodové zprávy: Žadatel část předmětného pozemku užívá jako dvůr a přístupovou cestu 
k zadnímu vchodu RD a zahradě.
Žádost byla projednána v rámci kolečka MST s tím, že dle sdělení úřadu 
územního plánování je předmětná část pozemku součástí plochy dopravní 
infrastruktury - místní. Část pozemku je částečně hrází rybníka v majetku 
města. Žadatel uvádí, že již opakovaně na své vlastní náklady část 
uhroucené části hráze rybníka opravil.
Pronájem je navrhováno uzavřít na dobu neurčitou, s 3 měsíční 

výpovědní dobou a ročním nájemným 204 Kč ( 68 m2 x 3 = 204 Kč/rok) s 
tím, že nájemce se zaváže umožnit městu případný přístup na tuto část 
pozemku za účelem oprav či rekonstrukce rybníka, včetně kanalizačního 
přítoku. 
Žadatel byl s touto alternativou seznámen.
Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a 
elektronické desce úřadu ve dnech 3. - 22.6 2020.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + snímek + OV MČ (Veřejná)

Materiál projednán: v kolečku MST

Přizváni:
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