
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 12.4.2021

Dispozice s majetkem - nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM (od E.on ČR s.r.o.) - ul. Petrovická

Město svou žádostí projevilo zájem odkoupit pozemky p.č. 3772/14 trvalý travní porost (8 m2), p.č. 

3775/1 ostatní plocha ostatní komunikace  (426 m2), p.č. 3780/18 ostatní plocha silnice (252 m2), p.č. 

3937/14 vodní plocha (51 m2),  p.č. 3937/15 vodní plocha (46 m2), p.č. 3937/16 vodní plocha (7 m2) 

a   p.č.3937/17 vodní plocha (48 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě od E.ON ČR (dále jen vlastník) s tím, že 
tento s odprodejem vyslovil souhlas. RM/ZM je předkládán návrh na schválení nákupu předmětných nemovitých 
věcí do majetku města.

§ 85 písm. a) zák. o obcích

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 3772/14 trvalý travní 

porost (8 m2),  p.č. 3775/1 ostatní plocha ostatní komunikace (426 m2), p.č. 3780/18 ostatní plocha 

silnice (252 m2), p.č. 3937/14 vodní plocha (51 m2), p.č. 3937/15 vodní plocha (46 m2), p.č. 3937/16 

vodní plocha (7 m2) a p.č.3937/17 vodní plocha (48 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z 
majetku E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České 
Budějovice, IČ: 257 33 591 do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 89.984,- Kč s tím, že město 
uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM  je nákup pozemků doporučován.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05
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Text důvodové zprávy: Jedná se o pozemky na ul. Petrovická, a to pod komunikacemi (p.č. 
3775/1, a pod části p.č. 3780/18) a zbývající části vodního toku a 
travního porostu, jež ještě nejsou v daném místě ve vlastnictví města.
Podařilo se vyjednat konečnou kupní cenu na 89.984 Kč (pod MK 128 

Kč/m2 - vycházelo se z cen, za které vykupuje v této lokalitě ŘSD a u 

vodních toků a travního porostu 20 Kč/m2).
Dle dojednaných finančních podmínek navrhovaná kupní cena činí:

678 m2 x 128 = 86.784 Kč

160 m2 x 20 = 3.200 Kč
celkem 89.984 Kč.

Materiál obsahuje: Příloha - Situační snímek se zákresem (Veřejná)

Materiál projednán: s vlastníkem pozemků a zástupcem vedení města

Přizváni:
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