
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 18.1.2021

Přijetí daru věcného daru Mikroregionu Novoměstsko - PD na cyklostezky

V minulých letech realizoval Mikroregion Novoměstsko 3 projektové dokumentace na cyklostezky v Novém 
Městě na Moravě a jeho okolí. Všechny projekty byli podpořeny z Fondy Vysočiny. Ve stavební části jednotlivých 
cyklostezek již bude pokračovat přímo město, z tohoto důvodu mikroregion žádá o převod jednotlivých 
projektových dokumentací do majetku města. Jako nejvhodnější forma převodu tohoto majetku bylo vybráno 
jeho darování městu.

§ 102 odst. 3 zák. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření darovací smlouvy o přijetí věcných darů, projektových dokumentací na: Cyklostezku ul. Nečasova 
- Nová Ves, cyklostezku Jiříkovice - lokalita Vališovy rybníky a cyklostezku  ul. Nečasova - ul. Žďárská v 
celkové hodnotě 344.750 Kč do majetku města od Mikroregionu Novoměstsko, IČ: 70934258 jako dárce a 
pověřuje starostu města, v případě jeho nepřítomnosti místostarostu města, k podpisu příslušné darovací 
smlouvy.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: FIN doporučuje schválit tento materiál

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Z důvodu možnosti obdržení dotace z Fondu Vysočiny, realizoval 
mikroregion projektové dokumentace na 3 cyklostezky v NMNM a jeho 
okolí. Na všechny 3 projekty se podařilo dotaci získat. Samotnou stavbu 
však bude provádět přímo město, z tohoto důvodu je potřeba vlastnictví 
projektových dokumentací převést z mikroregionu na město. Jako 
nejvhodnější forma převodu bylo vyhodnocení jejich darování. Proto je 
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navrhováno schválit přijetí věcného daru, kterými jsou 3 projektové 
dokumentace  v hodnotě 344 750 Kč, od mikroregionu Novoměstsko. 
Podrobnosti k jednotlivým dokumentací jsou uvedeny v přiložené žádosti. 
současně je přikládáno i stanovisko Kraje Vysočina. 

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost o převod PD na NMNM.pdf (Veřejná, Neanonymizovaná)
Příloha - Sdělení Kraj Vysočina_převod PD na NMNM .pdf (Veřejná, 
Neanonymizovaná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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