
14.6.2021 Návrh usnesenĺZM 21.6.2021

‘4.
Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
17. Zastupitelstva města

konaného dne 27 .6.2027

jspozice s majetkem - odprodej části p.č. 321 (dle GP 321/2 - 54 m2 ) v k.ú. Slavkovice

Město obdrželo žadost manželů bytem Slavkovice (dale jen

žadatel), a to o odprodej části pozemku p.č. 321 (dle GP p.č. 321/2 o výměře 54 m2) v k. Ú. Slavkovice.

Předložená žádost je předkládána k projednání.

85 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. Č. 321 o výměře 54 m2 (dle GP p.č. 321/2) v k.

u Slavkovice, a to manželům bytem Slavkovice 32, za dohodnutou

kupní cenu 10.800,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického

práva do katastru nemovitostí.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje navrhovaný odprodej realizovat - dle návrhu

usnesení.
Osadní výbor MČ Slavkovice souhlasí s návrhem odprodeje.

RM dne 10.5.2021 doporučila ZM ke schválení

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05
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14. 6. 2021 Návrh usnesení ZM 21.6.2021

Text důvodové zprávy: Jedná se o pozemek, Jež navazuje na pozemky žadatele a tento mají
oplocen v jednom funkčním celku.
Žádost byla projednána v rámci pracovní porady (majetkové) MST s tím,
že správci majetku neměli k navrhovanému odprodeji žádné připomínky.
Žádost byla postoupena k vyjádření osadnímu výboru MČ Slavkovice,
který vyslovil souhlas s odprodejem předmětného pozemku.
Pozemek je součástí zastavěného území a v ÚP zařazen do ploch s
rozdílným způsobem využití, plochy smíšené obytně- venkovské, a

proto je navrhována kupní cena 200 Kč J m2 t.j. 54 m2 x 200 = 10.800
Kč.
Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na
úřední desce úřadu ve dnech 31.3. - 19.4.2021.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + snímek + GP + stanovisko OV (Veřejná,
Neanonymizovaná)

Materiál projednán: osadní výbor MČ Slavkovice
pracovní porada MST majetková

RM dne 10.5.2021

Přizváni:

httos:/ieiednani.nmnm.cz/woi/service?action=cz.vera.web.server.achon.Usk.novv.Tisk 2/2



Žádost o odkup pozemku

zädáme o odkoupení části obecního

pozemku s parcelním číslem 321 v katastrálním území obce
Slavkoviceiedná se O část zakreslenou červenou barvou v přiloženém
nákresu S výměrou cca 80 m2. Přikládám vyjádření osadního výboru.
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posílám Vám stanovisko osadního výboru.

Schůze osadniho výboru Slavkovice 13112020, účast 6 členů, 1 omluven,

Projednání záměru koupě podstatné části p.č 321 -

Osadni výbor záměr odkupu části parcely č. 321 projednal na místě samém s tím,
ze
7 doporučuje k odprodeji část p Č. 321, pod domem č p. 32, který je fakticky již
zaplocen a tvoří funkčně jeden celek s p.č 320 v majetku žadatelů
2 nedoporučuje k odprodeji zbytek p.č. 321 podél potoka zejména z důvodu nutného
pohybu techniky při údržbě a odbahňování potoka.

Zmíněný úsek slouží z většiny jako příjezd k č.p 32, tento příjezd k danému účelu
bude sloužit i nadále, není k tornu nezbytné jeho vlastnictví,

tak jako v mnoha dalších případech po celé obci

Za osadní výbor Josef Košík
Slavkovice dne 25.71.2020


