
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
28. Rady města

konané dne 10.8.2020

Dohoda o převodu investorství - Spolek Jinak

Město po dohodě se Spolkem Jinak zažádalo o Společný souhlas - územní souhlas a souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru: Zázemí pro "Lesní klub", dočasné umístění maringotky a dvou dřevěných toalet 
na dobu 3 let (dále jen "záměr"), na pozemku parc. č. 3363/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Nové Město 
na Moravě, viz. příloha č. 2.
Nyní je RM předkládána ke schválení Dohoda o převodu investorství na Spolek Jinak, který bude stavbu 
realizovat, tak aby v ní mohla být užívána již od 1.9.2020.

§ 102 odst. 3) z.č. 128/2000 Sb., o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření Dohody o převodu investorství mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 
592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a Spolkem Jinak, Monseova 355, 592 31 Nové Město na 
Moravě, IČ: 22756141,  jejímž předmětem je převod investorství - předání a převzetí práv a povinností 
investora, v rámci realizace záměru "Zázemí pro "Lesní klub", dočasné umístění maringotky a dvou 
dřevěných toalet na dobu 3 let" dle přílohy č. 1 materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje schválit materiál v předloženém znění.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Město uzavřelo dne 30.4.2020 se Spolkem Jinak nájemné smlouvu na 
pronájem části pozemku parc č. 3363/6 v k.ú. NMNM za účelem umístění 

maringotky a terasy (cca 42 m2) a využití navazující travnaté části 
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předmětného pozemku (cca 158 m2) v souvislosti se záměrem 
poskytování vzdělávacích a volnočasových aktivit (lesní školky).
Následně po vzájemné dohodě se zástupci Spolku Jinak město požádalo 
o vydání společného povolení. Nyní je překládáno uzavřít dohodu o 
převodu investorství na Spolek Jinak, který bude stavbu dále realizovat a 
provozovat.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - Dohoda o převodu investorství (Veřejná)
Příloha - č. 2 - žádost o vydání společného povolení (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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