
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 - volné prostory po MP - Školní 448

S ohledem na uvolnění prostor po městské policii v 2. NP v č. p. 448 na ul. Školní v NMNM byly na město 
doručeny dvě žádosti o užívání prostor:
1) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě (dále jen "SDH"). SDH žádá o navrácení prostor 
zpět do užívání, v minulosti již byly využívány SDH. Důvod navrácení je vybudování stálé expozice hasičského 
muzea a uskladnění sbírek historických hasičských exponátů, viz příloha č. 1. SDH již v objektu využívá stávající 
prostory na základě smlouvy uvedené v příloze (č. 4)
2) Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (dále jen "DDM"). DDM žádá o prostory 
pro uskladnění a archivaci dokumentů, sklad materiálu a prostor pro klubovnu a potkávací prostor, viz příloha č. 
2.
3) MěÚ NMNM - v rámci přípravy areálu služeb ul. Soškova byl do příslušné studie zapracován i požadavek MěÚ 
na umístění centrální spisovny MěÚ, realizace těchto záměrů však není plánována v nejbližší době, neboť PD je 
připravena pouze na infrastrukturu. S ohledem na to, že min. část stávajících spisoven úřadu (zejm. v 5. NP 
polikliniky - viz. foto v přílohách) nevyhovuje příslušným předpisům je nutné najít lepší či plně 
vyhovující prostory pro tyto účely. V úvahu by mohly přicházet právě prostory na ul. Školní 448 (nebo alespoň 
jejich část), prostory po Bladent sro v č.p. 449 popř. prostory v obecní budově v Maršovicích. 
Radě města je předkládán materiál k rozhodnutí ve variantách č. I., II., III.

§ 102 odst. 3 písm. z. o obcích

I. Rada města souhlasí
se zveřejnění záměru výpůjčky na dosud SDH NMNM užívané části budovy č.p. 448 (dle NS z roku 1996) 
a prostor po městské policii (tj. místností č. 1., 2., 3. v 2. NP). 

II. Rada města souhlasí
s přípravou dodatku ke zřizovací listině DDM NMNM, kterým by byly prostory po městské policii (tj. 
místnosti č. 1., 2., 3. v 2. NP) dány do hospodaření této příspěvkové organizace

III. Rada města souhlasí
s využitím prostor po městské policii (tj. místnosti č. 1., 2., 3. v 2. NP) pro potřeby spisoven MěÚ NMNM 

Stanislav Marek
místostarosta
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Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Vyjádření: Odbor SMM, KVÚ 
- pokud bude RM preferovat využití prostor po MP uvolněných prostor 
pro potřeby SDH NMNM navrhujeme vyřešit komplexně vč. nového 
smluvního vztahu na dosud využívané prostory (NS uzavřena již v roce 
1996 a některé její parametry jsou s ohledem na nový OZ velmi 
problematické), a to obvyklou formou výpůjčky
- pokud bude RM preferovat využití prostor po MP pro DDM lze řešit v 
souladu se ZL tj. svěřením DDM do hospodaření formou dodatku k ZL
- pokud bude RM preferovat využití prostor pro MěÚ lze realizovat pouze 
faktickým přemístěním spisoven z dosavadních prostor do objektu č.p. 
448

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Od 01.06.2020 jsou prostory, v 2. NP č. p. 448 na ul. školní v Novém 
Městě na Moravě, užívané městskou policií volné. Jedná se o místnost 
velitele MP, kancelář a chodbu se skladem a zázemím, viz příloha č. 3.
Ve výše uvedených prostorách proběhla schůzka mezi městem a SDH s 
tím, že SDH by rádo užívalo veškeré prostory po MP a město by pro své 
potřeby chtělo využít alespoň místnost č. 3 (dle přílohy č. 3).

Výměry jednotlivých místností jsou: místnost č. 1 - 20,43 m2, místnost č. 

2 - 17,51 m2, místnost č. 3 - 23,46 m2.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - žádost SDH (Veřejná)
Příloha - č. 2 - žádost DDM (Veřejná)
Příloha - č. 3 - půdorys 2.NP (Veřejná)
Příloha - foto1 (Veřejná)
Příloha - fofo2 (Veřejná)
Příloha - foto3 (Veřejná)
Příloha - foto4 (Veřejná)
Příloha - foto5 (Veřejná)
Příloha - č. 4 NS SDH NMNM 1996 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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