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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
14. Zastupitelstva města

konaného dne 14.12.2020

Dispozice s majetkem - odprodej p. č.186/3 v k. ú. Jiříkovice u NMNM

Město obdrželo žadost manželů ‚ bytem Jiřikovice (dale jen žadatel), a to o

odprodej pozemku p. Č. 186/3 o výměře 19 m2 v k. Ú. Jiříkovice u NMNM. Předložená žádost je předkládána k
projednání.

85 písm. a) zákon o obcích

J. Zastupitelstvo měst schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p. Č. 186/3 o výměře 19 m2 v k. Ú. Jiříkovice u Nového Města

na Moravě, a to bytem Jiřikovice za dohodnutou

kupní cenu 3.800 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 doporučuje navrhovaný odprodej realizovat - dle návrhu

usnesení.

Osadní výbor MČ Jiříkovice souhlasí s návrhem odprodeje.

RM dne 7.12.2020 návrh doporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Jedná se o pozemek, jež navazuje na pozemky žadatele.

Žádost byla projednána v rámci pracovní porady (majetkové) MST s tím,

že správci majetku neměli k navrhovanému odprodeji žádné připomínky.
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Žádost byla postoupena k vyjádření osadnímu výboru MČ obce Jiříkovice,

který vyslovil souhlas s odprodejem předmětného pozemku. Jelikož

pozemek je v ÚP zařazen do ploch smíšených obytných - venkovských, je

navrhována kupní cena 200 Kč / m2 t.j. 19 m2 x 200 = 3.800 Kč.

Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na

úřední desce úřadu ve dnech 10.- 26.11.2020.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + stanovisko OV + zákres (Veřejná)

Materiál projednán: osadní výbor MČ Jiříkovice

pracovní porada MST majetková

RM dne 7.12.2020

Přizváni:
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Městský úřad
Nové Město na Moravě
Obec Jiřikovjce

I.—

Žádost
o odkoupeni pozemku

Žádáme tímto o odkoupení pozemku Č.18613 v katastru obce JifíkovicePozemek jc$i1eht .

našemu pozemku Či28.

Žadatelé:

V Novém Městě na Moravě 12iO.2020
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3) výměna oken

předseda informoval os.výbor o výměně oken v kul.domě a to dle sdělení p.Fily 16-17 září

4)Odkup pozemku 186/3

Osadní výbor projednal žádost I na odkup pozemku 186/3. Žádost je schválena.

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

5)Ostatní:

15.-16. září proběhne výměna oken v zadním bytě Kulturního domu

Úkoly pro OV:

Antonín Neubauer:

1) zjistit v jakém stadiu je uložení plynu do země u KD

2) kalkulace a možnosti měděné střechy na zastávce

3) zajistit propagaci divadla Jiříkovicedo 12. 9. předat Darině

4) zjisti stav čerpání peněz z rozpočtu a Objem peněz v rezervě

5) článek do Novomestska o opravě zastávky a poděkování Ondřeji Novotnému

6) Odměna za péči o kapličku

Termín příští schůze osadního výboru je 06.10.2020v 19:00 hodin.

Antonín Neubauer poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 21:45 hodin



18.11.2020

Taťána VinkletOVá

20 m
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