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Město Nové Město na Moravě 1!.
NÁVRH USNESENÍ

72. Zastupitelstva města

konaného dne 7.9.2020

Dispozice s majetkem - odprodej části p.č.163 (30 m2) v k.ú. Slavkovice

Město obdrželo žadost pani ‚ bytem Slavkovice a pana ‚ bytem
Hluboka nad Vltavou ( dale jen “žadatel“, a to o odprodej pozemku p Č 163 (45 m2) v

k.ú.Slavkovice. Předložená žádost je předkládána k projednání.

85 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to částí pozemku p.č. 163 o výměře 30 m2 v k.ú. Slavkovice (dle GP p.č.
163/2), a to pani bytem Slavkovice v podilu vyjadřenem id 3/4 a panu

Hluboka nad Vltavou v podilu vyjadřenem Id 1/4, za celkovou dohodnutou kupni
cenu 6.000,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva
do katastru nemovitostí.

Stanislav Marek

místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odbor SMM, jakož i osadní výbor MČ Slavkovíce, 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: Žádost byla postoupena k projednání OV MČ obce Slavkovice s tím, že
tento vyslovil souhlas s odprodejem pouze Části předmětného pozemku

(část A dle situačního snímku - 30 m2). Zbývající Část OV požaduje

https ://ejednani.nmnm.czlwgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 25.08.2020
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ponechat v majetku obce, a to především z důvodu existence příkopu -

trativodu na dešťovou vodu, která zde stéká z okolních pozemků, včetně

obecních, a poté odtéká přes další pozemky do potoka. Trativod je nutno

zachovat nejen fyzicky, ale i majetkově. Dle požadavku byl pozemek

geometricky rozdělen s tím, že předmětem navrhovaného převodu je

část p.č. 163 (dle GP p.č. 163/2) o výměře 30 m2.

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: 30 x 200 = 6.000 Kč.

Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a

elektronické desce úřadu ve dnech 20.5.- 5.6.2020.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + situační snímky s GP + stanovisko OV MČ fVeřeiná)

Materiál projednán: v osadním výboru MČ Slavkovice

RM dne 29.6.2020

Přizváni:

https://ejednani.nnrnm.cz/wgj/service?actioncz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 25.08.2020



Město Nové Město na Moravě
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA tel. :566 598 365
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě

Číslo spisu razítko podatelny — den podáni

rok

ŽÁDOST O PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKU
MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ŽADATELÉ:

.lmnn ořiimoni

Nemovitost - pozemek parc. Č. 163, výměra 45 m2, katastrální území Slavkovice

Důvod k prodeji

Pozemek navazuje na parc č. 162 a 164, které jsou v našem vlastnictví. Jedná se o oplocenou

plochu, kterou dlouhodobě uživáme jako součást dvora a zahrádky a z jíného pozemku k ní

neni přistup.

V případě, že nebude prodej pozemku schválen, žádáme o jeho pronájem.

Žadatel si je vědom skutečnosti, že městu svědčí zákonné zmocnění (zák. Č. 8912012 Sb.,
občanský zákoník a zák. č. 1281200 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a
zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením případné smlouvy, jakož i
skutečnosti, že jeho osobní údaje budou zpracovávány, evidovány po dobu vyřizování
žádosti a po dobu trvání smluvního vztahu. Dále pak po dobu skartační lhůty dle
spisového a skartačního řádu.

Ve Slavkovicich dne 26.7.2019 podpis žadatelů:

Přilohy: Snímek katastrální mapy se zákresem (příp. situační nákrus)

Pase 1/i
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Katastr © ČUZK

Vytištěno V mapovém řešení SpinboX společnosti © TMAPY
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158/2

21. 4. 2020

Taťána Vinklerová

1: 472
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Re: Fw; geom.plán -

Josef Košík
Komu:
Tatana.Vinklerova
21.05.2020 10:22
Skrýt podrobnosti
Od: “Josef Košík“ <autodiIy.kosikseznam.cz>
Kornu: <Tatana.VinkIerovameu.nmnm.cz>

o Attacbment
r-,

L!J
att2dyrx.png attr4ttj.gif attkgp34.jpg attkj6 I 4.png attyth6s.j pg

Dobrý den paní inženýrko,
k prodeji p.č. 163/2 dává osadní výbor Slavkovice souhlasné stanovisko.
Při tvorbě geometrického zaměření v terénu jsem byl osobně přítomen.
Děkuji.
S pozdravem
Josef Košík

Původní e-mail
Od: Tatana.Vink1erova(meu.nmnm.cz
Komu: Josef Košík <autodily.kosikseznam.cz>
Datum: 19. 5. 2020 10:32:57
Předmět: Fw: georn.plán

Dobrý den pane Košíku, prosím o odsouhlasení zaslaného návrhu GP s tím, že předmětem
převodu bude p.Č. 163/2 v kú. Slavkovice.
děkuji
S pozdravem

Ing. Taťín VinklGrová

odbor správy majetku města

t +420 566 598 365

f +420 566 589 305

e tataoa.vinklerova@meu.nmnm.cz

NOVĚ MÉsTO
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Město Nové Město na Moravě
VratisLavoo namést, 103
592 31 No Mst na Morw0

iČ 00294900 T: 420 566598 300
DČ C700294900 E: postannuim cz

I7 ČÚ lg-12247511owo DS:67br

www.nninm.cz radnice. rimrur.cz facebook.com/uove.Mesto.na.Morave

— Postoup9 Tatana Vinkterova/MEUINMNMJCZ v 19.05.2020 10:31

Od

Kolnu “tatana.vinklerova@meu.nmnm.cz“ ctatana.vinkIerova@meu.nmnm.cz.

Datum 19.05.2020 10:17

Předmět

tHe ://!C:JUsers/urad44/AppDatalLocal/Temp/ 11 /notes805D 1 Fl--web 1505 .htm 21.5.2020
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(iw Josef Košík
Kornu:
Tiťána Vinklerová
21.042020 11:45
Skrýt podrobnosti
Od: “Josef Košík“ <autodi1y.kosikseznarn.cz>
Komu: “Tifána Vinlderová“ <tatana.vink1erovajrneu.nmrim.cz>

Dobrý den paní inženýrko,
Osadní výbor Slavkovice projednal doručenou žádost] -

viz příloha, na odkup pozemku v majetku Města NMnM, p.č. 163 o výměře 45 m2 v k.ú. Slavkovice.
Souhlasné stanovisko OV Slavkovice podmiňuje tím, že bude pozemek rozdělen a hude prodána jen
jeho část A.
Na přiložené kat.rnapce navrhujeme díl A - podbarven rnodře,t.j. 36 m2 - odprodat
Díl B v šířce 0,7 rn, a v celé délce p.č. 163 cca 13 rn, t.j. 9 rn2 podél hranice s p.č. 158/2 - červeně
vyšrafován,
ponechat v majetku města, z důvodu existujícího příkopu - trativodu na dešt‘ovou vodu,
která se zde stéká z okolních pozemků včetně obecních, a potom odtéká přes další pozemky do

potoka.
Trativod je nutné zachovat fyzicky i majetkově.
Zmíněný díl A navrhujeme odprodat za cenu obvyklou, t.j. 200 Kč za rn2.
Všechny související náklady, včetně rozdělení pozemku uhradí žadatelé.
Rozdělení pozemku bylo s žadateli na místě projednáno, a oni souhlasí.
Děkujeme za vyřízení žádosti v úpravě navržené OV Slavkovice.
Za osadní výbor
Josef Košík
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