
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 7.12.2020

Dispozice s majetkem- výpůjčka p.č. 214/1 (6675 m2) a p.č. 214/8 (100 m2) vč. st. č.ev. 13 v k.ú. 
Maršovice u NMNM (SH ČMS Maršovice)

Město obdrželo žádost SH-ČMS Sbor dobrovolných hasičů Maršovice (dále jen SH) o výpůjčku p. č. 214/1, 214/8 
v k. ú. Maršovice u NMNM. RM je předkládána žádost k projednání.

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 
103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 jakožto půjčitelem a SH-ČMS Sbor dobrovolných hasičů 
Maršovice, se sídlem Maršovice 80, Nové Město na Moravě, IĆ: 488 99 780, jakožto vypůjčitelem, jejímž 

předmětem jsou pozemky p. č. 214/1 (sportoviště a rekreační plocha) o výměře 6675 m2 a p. č. 214/8 

(zast. plocha a nádvoří) o výměře 100 m2, jehož součástí je stavba č. ev. 13 v k. ú. Maršovice u Nového 
Města na Moravě, a to na dobu určitou 20 let, s účinností od 1.1.2021, za účelem pořádání sportovních, 
kulturních, společenských a volnočasových aktivit v rámci obce a celého okrsku Nové Město na Moravě s 
tím, že vypůjčitel bude provádět běžnou údržbu předmětu výpůjčky (sečení, hrabání listí, údržba dřevin 
apod.).Tato smlouva nahrazuje uzavřenou smlouvu o výpůjčce ze dne 20.5.2011 s dobou platnosti do 
20.5.2021.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Ze strany odboru SMM  jakož i OV MČ Maršovice je doporučováno 
schválit předkládaný návrh usnesení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10
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Text důvodové zprávy: SH má t.č. uzavřenou smlouvu o výpůjčce pouze na p. č. 214/1 v k. ú. 
Maršovice u NMNM, a to do 20.5.2021. SH na pozemku p. č. 214/8 
provedl na své náklady výstavbu objektu sloužícího k uskladnění 
hasičského vybavení pro požární sport a další sportovní a jiné potřeby a 
na části p. č. 214/1 byl vybudován asfaltový povrch a zámková dlažba.
Účelem výpůjčky je pořádání sportovních, kulturních, společenských a 
volnočasových aktivit v rámci obce a celého okrsku Nové Město na 
Moravě s tím, že vypůjčitel bude provádět běžnou údržbu předmětu 
výpůjčky (sečení, hrabání listí, údržba dřevin apod.).
Žádost byla postoupena k vyjádření osadnímu výboru obce MČ Maršovice 
s tím, že tento výpůjčku doporučil.
Záměr města dát do výpůjčky předmětné pozemky byl zveřejněn na 
úřední desce ve dnech 5.-23.11.2020.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + stanovisko OV + zákres + stávajísí smlouva o výpůjčce 
(Veřejná)

Materiál projednán: OV MČ Maršovice
pracovní porada všech OV MČ

Přizváni:
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