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11.Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
12. Zastupitelstva města

konaného dne 1.9.2020

Dispozice s majetkem - odprodej peč. 83/2 (147 m2) v k.ú. Maršovice U NMNM

Město obdrželo žadost manželu ‚ bytem Maršovice (dale jen žadatel), a to o

odprodej pozemku p.č. 83/2 (147 m2) v k.ú. Maršovice u NMNM. Předložená žádost je předkládána k

projednání.

85 písm. a) zákon o obcích

J. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 83/2 o výměře 147 m2 v k.ú.Maršovice u Nového Města

na Moravě, bytem Maršovice ‚ za dohodnutou kupni

cenu 29.400,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva

do katastru nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

podanou žádost č.j. :MUNMNM/12495417/2020 ze dne 25.5.2020.

Stanislav Marek

místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odbor SMM, jakož i osadní výbor MČ Maršovice, doporučuje navrhovaný

odprodej realizovat - dle návrhu usnesení.

RM Č. 26 dne 29.6.2020 doporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy:
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Jedná se o oplocený pozemek, jež je užíván již 40 let jako zahrada s RD,

nyní již ve vlastnictví žadatele, přičemž vlatnický nesoulad byl zjištěn

nyní, při převodu ostatních nemovitostí do vlastnictví žadatele.

Žádost byla projednána v rámci pracovní porady MST s tím, že správci

majetku neměli k navrhovanému odprodeji žádné připomínky. Dle ÚP je

pozemek zařazen do ploch smíšených obytných venkovských (tedy

zastavitelný drobnými stavbami), a proto je navrhována sazba 200

Kč/m2.

Navrhovaná kupní cena činí: 147 m2 x 200 = 29.400 Kč.

Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a

elektronické desce úřadu ve dnech 11. - 28.5.2020, příčemž město

obdrželo, mimo žadatele, ještě žádost firmy Harvis s.r.o., iČ: 089 01 015,

Praha 8 o odprodej předmětné parcely, a to za účelem využití jako

firemní sklad (č.j. MUNMNM 12495417 ze dne 25.5.2020). RM/ZM je

navrhováno vzít tuto žádost na vědomí.

Osadni vybor odprodej doporučil manželům

Materiál obsahuje: Příloha - žádost MUNMNM 12495417 2020 (Veřejná)
Příloha - žádost + stanovisko MČ + snímek (Veřejná)

Materiál projednán: v osadním výboru MČ Maršovice

RM dne 29.6.2020

Přizváni:
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Dne 20.5.2020

Věc:

přihláška na zveřejněnou dispozici s majetkem, pozemek p.č. 83/2 (147 m2) v kú. Maršovice
u Nového Města na Moravě.

Návrh způsobu využití pozemku —firemní sklad.

Název žadatele: Harvis s.r.o., Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8.

lČ- 08901015
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Došlo:

Č.)ednací

poČet iIstů!př0h

Žádost o odkoupení obecního pozemku

Žádám(e) o odkoupení pozemku parcelní číslo 8312 O výměře: 147 m2, v katastrálním
území Maršovice u Nového Města na Moravě (okres Žďár nad Sázavou)

Zdůvodnění žádosti:

Žádám(e) o koupi pozemku z důvodu narovnání vlastnických vztahů. Pozemek naše rodina
užívá již více než 40 let jako zahradu v dobré víře, že je tento pozemek v našem vlastnictví.
Skutečný stav byl zjištěn pří převodu nemovitosti a proto žádám o koupi tohoto pozemku.

Žadatel 1:

‚ 592 31

592 31

V Novém Městě na Moravě dne 262.2020

Podpis I žadatele.

Podpis 2 žadatele.

Příloha: katastrální mapa s vyznačením pozemku
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Od: <marsovice.ov@seznam.cz>
Komu: <tatana.vinklerova@meu.nmnm.cz>

Datum: 04. květen 2020 11:01
Předmět: Souhlas s prodejem obecního pozemku v MČ Maršovice

Dobrý den.
Tímto dávám souhlasné stanovísko s prodejem obecního pozemku p.č.83/2 manželům

Za OV Maršovice Felcmanová Eva

https://webmail.nmiim.cz/PostaNinklerovaT.nsf!(%24lnbox)/1 4B84682A26DA3 3D6F0... 4.5.2020
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