
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
15. Zastupi te lstva města

konaného dne 8.3.2021

Dispozice s majetkem - směna pozemků v k.ú. Budeč u ZR x k.ú. Hodíškov a k.ú. Staré Ransko 
(LDO Přibyslav x 44 podílnických obcí),směna pozemků v k.ú. Slavětín u Oudoleně a k.ú. Staré 

Ransko (LDO Přibyslav x obec Slavětín)

1.ZM je předkládán k projednání a schválení návrh směnné smlouvy uzavřené mezi LDO Přibyslav a 
44 podílnickými obcemi (město má podíl 13/710) v k.ú. Budeč u ZR, Hodíškov a Staré Ransko.
2.ZM je předkládán k projednání a schválení návrh směnné smlouvy uzavřené mezi podílnickými obcemi LDO 
Přibyslav (Město NMNM má podíl 13/710 ) a obcí Slavětín v k.ú. Slavětín u Oudoleně a Staré Ransko.

§ 85 písm. a) zákona o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu nemovitostí a uzavření směnné smlouvy mezi podílnickými obcemi (město Nové Město na Moravě 
má podíl 13/710) a Lesním družstvem obcí, se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 642 59 773 
uvedené v příloze č. 1 materiálu. 

II. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu nemovitostí a uzavření směnné smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě jako podílnickou obcí 
Lesního družstva obcí Přibyslav a obcí Slavětín, Slavětín č.p. 7, IČ: 00580082 jejímž předmětem je směna 
části pozemku p.č. 409/3 v k.ú. Staré Ransko a část p.č. 49/13 v k.ú. Slavětín u Oudoleně uvedené v 
příloze č. 2 materiálu. 

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je uzavření směnných smluv doporučováno.
1.RM na své 37. schůzi dne 22.2.2021 materiál doporučila ZM ke 
schválení.
2.RM č.32 dne 15.2.2021 doporučila ZM ke schválení.
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Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: 1.Ze strany LDO Přibyslav byl zaslán jednotlivým podílnickým obcím 
návrh směnné smlouvy k projednání a následnému schválení v orgánech 
obcí a měst - dle přílohy.
Záměr směnit pozemky byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 9. 
-26.2.2021.
1.Ze strany LDO Přibyslav byl zaslán jednotlivým podílnickým obcím 
návrh směnné smlouvy k projednání a následnému schválení v orgánech 
obcí a měst - dle přílohy.
Záměr směnit pozemky byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 26.1. 
-12.2.2021.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 směnná smlouva (Veřejná)
Příloha - č. 2 směnná smlouva (Veřejná)

Materiál projednán: schůze LDO
RM 22.2.2021
RM 15.2.2021

Přizváni:
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