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1.Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
13. Zastupitelstva města

konaného dne 23.11.2020

Dispozice s majetkem - záměr odprodeje p.č 3896/2 v k.ú. NMNM (Šibenice)

Město obdrželo žadost ‚ bytem NMNM (dale jen žadatel), a to o odprodej pozemku p Č

3896/2 v k. ú. NMNM.
Žádost je nyní předkládána k projednání a rozhodnutí, zda má/nemá být zveřejněn záměr prodeje.

85 písm. a) zákon o obcích

L Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. Č. 3896/2 (343 m2) v k. ú. Nové Město na Moravě.

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Schvalovatel: Ing. Radek Pila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM není odprodej předmětného pozemku doporučován.

RM dne 16.11.2020 na své 33. schůzi nedoporučila předkládaný materiál

ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Žadatel si předmětný pozemek oplotil se svou p. č. 3896/1.

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

majetku neměli k navrhovanému prodeji námitek, avšak ze strany města
byla jako vhodnější varianta žadateli nabídnuta směna pozemků, a to

např. za pozemky p. Č. 506/2 (141 m2) - cesta k lomu, p. Č. 3939/1 (60

m2) - potok nebo příp. část p. č. 1717/3, 1704/1 (u Pavlovovi ul.) v k. ú.

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 18.11.2020



Návrh usnesení ZM 23.11.2020 Page 2 of 2

NMNM. Žadatel, po opakovaně uskutečněných nabídkách ze strany

zástupce vedení města, jakoukoliv směnu pozemků odmítl.

Z důvodu výše uvedeného není odprodej předmětného pozemku

doporučován.

Materiál obsahuje: Příloha - návrh Qozemků ze strany města ke směně (Veřejná)
Příloha - žádost + snímek (Veřejná)

Materiál projednán: v pracovní poradě MST

RM 16.11.2020

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 18.11.2020
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Věc: Žádost o odprodej lesního pozemku p. Č. 3896/2

Žádám o odprodej lesního pozemku p. Č. 3896/2 o výměře 343 mZ zapsaného na LV — 1.
Na daném pozemku se žádný vzrostlý porost nenachází a tvoří jednotný celek s naší parcelou
p. Č. 3896/1.

Uvedený pozemek, o který žádáme, se staráme, osázeli jsme jej a proti škodám
způsobených zvěří v roce 2019 oplotili.

V Novém Městě na Moravě dne 22. 1. 2020

“J
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