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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
15. Zastupitelstva města

konaného dne 8.3.2021

jspozice $ majetkem - záměr odprodejp.č. 140 a části p.č. 154/1 v k.úJíříkovice u NMNM

Město obdrželo žadost pani ‚ a to o odprodej p Č 140 a Časti p Č 154/l v k u
Jiříkovice u NMNM - v rozsahu dle zákresu 1. a 2. přílohy (dále jen žadatel).

Žádost je nyní předkládána k projednání a rozhodnutí, zda má/nemá být zveřejněn záměr prodeje.

85 písm. a) zákon o obcích

L Zastupítelstvo města schvaluje
zveřejnění záměru odprodeje p.č. 140 a Části pozemku p.č. 154/1 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na
Moravě, dle situačního zákresu.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM není zveřejnění záměru odprodeje předmětných
pozemků doporučováno, a to zejména s ohledem na
nedoporučující stanovisko správce VO.

OV MČ Jiříkovice odprodej rovněž prozatím nedoporučuje.
RM č32 dne 15.2.2021 nedoporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05
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Text důvodové zprávy: Předmětné pozemky navazují na pozemky ve vlastnictví žadatele.

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

že správci majetku neměli k navrhovanému prodeji námitek, vyjma

správce VO, jež uvádí, že je v současné době zpracováván

projekt kabelizace vedení distribučních NN rozvodů VO

(realizace v r. 2021, 2022), který zahrnuje dotčení obou
předmětných pozemků, a proto doporučil předmětné části

pozemků ponechat v majetku města.
Pozemky jsou součástí zastavěného území a jsou zařazeny do ploch
smíšených obytných venkovských a část do ploch dopravní

infrastruktury. Žádost byla postoupena k vyjádření osadnímu výboru MČ

Jiříkovice, jež v současné době prodej nedoporučil, a to zejména z

důvodu výše uvedeného a případného zájmu obce využít část pozemku k

realizaci svých záměrů.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + snímky se zákresem + stanovisko OV MČ (LLej).

Materiál projednán: v osadním výboru MČ Jiříkovice

v kolečku MST
RM dne 15.2.2021

Přizváni:
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/ ‘\ Odkup pozemku

V r‘.utiici.

‘——--- tatana.vinklerova
30.09.2020 11:10
Skrt nndrnhiinti

Od
Komu: tatana.vink1erovameu.nmnm.cz>

2 Attachments

PL J ĹPEI

pozemek var, I .pdf pozemek var. 2.pdf

Dobrý den paní Vinklerová,

dostala jsem info, že se mám obrátit se svojí žádostí na Vás. Pokud Vám ovšem toto nepřísluší, moc
prosím o předání na odpovědnou osobu.

Měla bych zájem o odkup pozemku parcely 140 a část parcely 154/1 — dle přiloženého plánku.

Posílám 2 varianty — nevím zda u té první (ozn. 1) nebude problém, že je součástí komunikace.

Prosím moc o projednání, zda by byl odkup možný a případně za jakou cenu.

Samozřejmě počítám, že by bylo nutné před odkupem nechat zaměřit.

V případě jakýchkoli dotazů se na mě obrat‘te na tomto e-mailu popř. na telefoním čísle — níže.

Předem moc děkuji
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ZÁPIS Č.09/2020

ZE ZASEDÁNĺ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA

MORAVĚ

Konaného dne 01. 12. 2020

Návrh programu:

1) Zahájení

2) Inventura majetku obce

3) Odkup pozemku

4) Oprava fasády KD

5) Dotaz občanů na realizaci opravy silnice okolo KD

6) Ostatní

1) Zahájení:

Zahájení zasedání osadního výboru provedl Aleš Mrázek a přivítal všechny přítomné.

Přítomni: Antonín Neubauer, Aleš Mrázek, Darina Kunstmullerová, Markéta Doležalová

Osadní výbor schválil program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro:4 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: O hlasů

2) Inventura majetku obce

Inventura majetku obce byla provedena k 01. 12. 2020. Protokol likvidace byl doplněn o

vyřazený Nootebook. Likvidaci a potvrzení protokolu likvidace zajistí p. Mrázek.

3)_Odkup pareIy 154/1t,

Osadní výbor projednal žádost na odkup pozemku 140 a část pozemku 154/1.

Žádost byla osadním výborem prozatím odložena.

Zdůvodnění: V současné době osadní výbor neví, vjakém rozsahu bude prováděna

plánované

elektrifikace obce. Dalším důvodem je možnost obecního záměru na daném

pozemku.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasů Proti: O hlasů Zdržel se: O hlasů


