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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENI
12. Zastupitelstva města

konaného dne 1.9.2020

Dispozice s majetkem - směna pozemkŮ p.č. 142 x část p.č. 143 v k. ú. Jiříkovice u NMNM

Město obdrželo žadost manželů bytem Ždar nad Sazavou, a to o odprodej pozemku

p.č. 142 v k.ú. Jiříkovice u NMNM. Osadní výbor převod pozemku podmínil směnou. ZM je předkládán k

projednání návrh na směnu požadovaných pozemků.

85 písm.a) zákona o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí - pozemků v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to jak následuje:

- převod z majetku města do majetku manželů bytem

Žd‘ár nad Sázavou: p.č. 142 o výměře 24 m2

převod z majetku manželů bytem Zdar nad Sazavou do

majetku města: část p.č. 143 o výměře 5 m2 (dle GP p.č.143/2)

s finančnim doplatkem manželů městu ve vyši 3 800, Kč s tim, že manžele

uhradi spravni poplatek spojeny s navrhem na vklad vlastnickych prav do katastru

nemovitostí.

Stanislav Marek

místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM jakož i OV MČ Jiříkovice je směna pozemků, v souladu s

návrhem usnesení, doporučována.

RM Č. 26 dne 29.6.2020 doporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

https:ĺ/ejednani.nmnin.cz!wgj/service?actioncz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 25.08.2020
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Text důvodové zprávy: Z majetku žadatele je navrhováno převést do majetku města část p.č.143

o výměře 5 m2 (dle GP p.č. 143/2) - na předmětné části pozemku

zbudovala obec kontejnerové stání s přístřeškem. Z majetku města do

majetku žadatele je navrhováno převést pozemek p.č. 142 o výměře 24

rn2, který navazuje na pozemek žadatele a je na něm umístěn dřevník.

Žádost byla projednána v rámci pracovní porady MST a v osadním výboru

MČ obce Jiříkovice, a to bez připomínek k návrhu směny, vyjma sdělení

správce vodního hospodářství, že by se na okraji pozemku p.č. 142 měla

nacházet stávající jednotná kanalizace DN 400 v majetku města (kde

přesně se nachází, nelze přesně určit, neboť na kanalizaci nejsou

kontrolní šachty). Do smlouvy bude zahrnuto ustanovení, že budoucí

vlastník bere na vědomí, že se na pozemku, jež je předmětem směny,

nachází tato kanalizace.

Pozemky jsou zařazeny v ÚP do zastavitelné plochy smíšené obytné -

venkovské (200 Kč/m2). Rozdíl ve směňovaných výměrách činí 19 rn2,

tzn. že doplatek městu činí 19 m2 x 200 = 3.800 Kč.

Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a

elektronické desce úřadu ve dnech 3. - 22.6.2020.

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

Materiál projednán: kolečko MST

osadní výbor MČ Jiříkovice

RM dne 29.6.2020

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?actioncz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 25.02.2020
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VĚC:
Odkup pozemku parc.č. 142 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě.

Žádáme Vás o odkup pozemku parc.č. 142 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě o celkové výměře 24 rn2,
jehož vlastníkem je Město Nové Město na Moravě (LV 1). Tento pozemek navazuje na náš dům č.p. 49 v Novém
Městě na Moravě, m.č. Jiříkovice,jehožjsme vlastníky LV 90).
Na tomto pozemku se nachází starý dřevník, který byl historicky součástí rodinného domu č.p. 49, který jsme
koupili (podrobnější historii neznáme). Tento dřevník stavebně navazuje na náš objekt aje z něj volně přístupný
(bez dělící stěny). Rádi bychom tento objekt zahrnuli do připravované rekonstmkce rodiného domu.
Děkujeme

Žadatelé:
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ZÁPIS č.o3/2020

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA

MORAVĚ

Konaného dne 2.6.2020

Návrh programu:

1) Zahájení

2) Kontrola zápisu 3/2020

3) Směna a odkup pozemku

4) žádost o odkoupení pozemků

5) ostatní

1)Zahájení:

Zahájení zasedání osadního výboru provedl Antonín Neubauer jako předseda osadního výboru a

přivítal všechny přítomné.

Přítomni: Antonín Neubauer, Aleš Mrázek, Darina Kunstmullerová, Markéta Doležalová, Kateřina

Vališová

Osadní výbor schválil program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: O hlasů Zdržel se: O hlasů

2-osadní výbor souhlasí se směnou části pozemku č.143 o výměře 5 m2 a části pozemku č. 142 o

výměře 24 m2.

Výsledek hlasování:pro:5 hlasů,proti:0 hlasů,zdržel se O hlasů
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