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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
14. Zastupitelstva města

konaného dne 14.12.2020

Dispozice s majetkem - směna pozemků p. Č. 28111, 281/2,281/3 x části p.č. 29013, 947, 948 v k.

Ú. NMNM (záměr smuteční síně)

Město by mohlo v budoucnu využít lokality u katolického hřbitova k záměru výstavby nové smuteční síně, a

proto se obrátilo se svou žádostí o odprodej pozemků v dané lokalitě - p. č. 281/1 (899 m2), p. č. 281/2 (20

m2), jehož současti je stavba č ev 186 v k u NMNM na vlastnika těchto pozemků, a to pana

Nove Město na Moravě a p č 281/3 (1095 rn2) v k u NMNM, jehož podilovyrni

spoluvlastniky jsou Nove Město na Moravě ( id 1/2)

Nove Město na Moravě (id 1/2) dale jen vlastnici, zda by byli ochotni jednat o

převodu. Tito podmínili převod předmětných pozemků o celkové výměře 2014 rn2 směnou, a to za

části pozemků města p. č. 290/3, 947, 948 v k. Ú. NMNM (ul. Malá). Po opakovaných jednáních je v základních

parametrech předjednaný návrh směny předkládán k projednání.

85 písm. a) zákona o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků, a to Jak následuje:

- převod z majetku města, a to nemovitých věcí - díl ‘i“ z p. č. 290/3 o výměře 761 rn2, díl ‘Tj“ z p. č. 947

o výměře 168 rn2 a díl ‘hT z p. č. 948 o výměře 34 rn2, Jež jsou sloučeny do nově vzniklé p.č. 947 o

vyměře 963 rn2 v k u Nove Město na Moravě, do společneho jměni manželů

Nové Město na Moravě

- převod z majetku pana Nove Město na Moravě do

majetku města, a to nemovitých věcí - pozemku parc. č. 28 1/1 (zahrada) o výměře 899 m2 a parc. č.

28 1/2 (zast. plocha a nádvoří) o výměře 20 rn2, jehož součástí je stavba č. ev. 186 v k. ú. Nové Město na

Moravě a převod z majetku pana Nove Město na

Moravě (podii vyj id 1/2) a ‚ Nove Město na

Moravě (podíl vyj. id. 1/2) do majetku města, a to nemovité věci - pozemku parc. č. 281/3 (zahrada) o

vyměře 1095 m2 s finančnim doplatkem ze strany města manželům ‚

Nové Město na Moravě ve výši 1.471.400 Kč s ujednáním výhrady

zpětného prodeje uvedeného v návrhu směnné smlouvy.

Město uhradí správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnických práv a práva věcného do

katastru nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města pověřuje

starostu města a v době jeho nepřítomnosti místostarosty města, podpisem konečné podoby směnné

smlouvy.
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Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: RM na své 34. schůzi dne 7.12.2020 doporučila předkládaný materiál.

Odborem SMM je, dle předloženého návrhu, směna doporučována.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Do majetku města je navrhováno převést pozemky o celkové výměře

2014 m2 a z majetku města o celkové výměře 963 m2. Rozdíl ve

směňovaných nemovitostech činí 1051 m2 s tím, že tento bude ze strany

města doplacen fin. částkou 1.400 Kč / rn2, t.j. 1.471.400 Kč. Na části

městem převáděného pozemku p. č. 290/3 se nachází zemní kabel NN

(je zřízeno VB pro E.on) a na částech p. Č. 290/3, 947, 948 se nacházejí

dvě vodovodní přípojky (viz přílohy), přičemž na jedné z nich je

vodoměrná šachta, kterou se město zaváže odstranit, a to nejpozději

do 3 1.10.2022. Dále se město zaváže na vlastní náklady vybudovat a

přivést k hranici nově vzniklého pozemku v majetku města, jež bude

předmětem převodu, inženýrské sítě, jmenovitě přípojky vody, kanalizace

a plynu, a to nejpozději do 3 1.10.2022, přičemž tyto budou následně
bezuplatně převedeny na manžele
Dale se město a manžele ve směnne smlouvě dohodnou na
vedlejším ujednání, spočívajícím ve výhradě zpětného prodeje, přičemž
tato se zřizuje jako pravo věcne Manžele nabydou směnnou

smlouvou nově vytvořený pozemek p. č. o výměře 963 m2 s
výhradou, že si vymiňují právo prodat městu předmětný pozemek zpět za

cenu 1.400 Kč / rn2, t.j. za celkovou cenu 1.348.200 Kč. Toto právo

zpětneho prodeje mohou manžele uplatnit pouze v připadě, že

po dobu 60 měsíců od vzniku vlastnického práva k předmětné

nemovitosti nedojde na pozemku k zahájení výstavby RD. Podrobnosti

spojené s navrhovanou směnou a právem zpětného prodeje jsou

uvedeny v návrhu směnné smlouvy, jež je přílohou předkládaného

materiálu.

Záměr města směnit předmětné pozemky byl zveřejněn na úřední desce

úřadu ve dnech 18.11. - 7.12.2020.

Materiál obsahuje: Příloha - snímky se zákresem směny (Veřejná)

Příloha - zákres sítí (Veřejná)

Příloha - koncept směnné smlouvy (Neveřejná)

Materiál projednán:
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se zástupci vedení města
s vlastníkem pozemku a jeho právním zástupcem

Přizváni:
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pozemky p. Č. 281/1, 281/2 a 281/3 v k Ú. Nové Město na Moravě jsou zařazeny v platném Územním
I 944

plánu Nové Město na Moravě do ploch s rozdílným způsobem využiti: plochy systému sidelní zeleně.
Současně jsou pozemky zařazeny do plochy rezervy: plochy občanské vybavenost, - hřbítov,

Wtno v mapovém (eSem Spinbox spote-nsti . T MPY



Vytštno u mapovém řešení SinboX spoIečnost T-MAPY

20 m
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