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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
18. Zastupitelstva města

konaného dne 20.9.2021

jpozice s majetkem - odprodej..p.č. 41612,416/3 v k.ú. Slavkovíce

Město obdrželo žadost manželů (dale jen žadatel), a to o

odprodej pozemků p.č. 416/2 (127 m2) a p.č. 416/3 (3 m2) v k.ú. Slavkovice. Předložená žádost je

předkládána k projednání.

85 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 416/2 o výměře 127 m2 a pozemku p.č. 416/3 o

vyměře 3 m2 v k u Slavkovice, bytem Slavkovice za

dohodnutou kupní cenu 26.000,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem

vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje navrhovaný odprodej realizovat - dle návrhu

usnesení.

Osadní výbor MČ Slavkovice souhlasí s návrhem odprodeje.

RM č. 45 dne 26.7.2021 doporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?actioncz.vera.web.server.action.tisk.novy.lisk 1/2
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Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Jedná se o pozemky, Jež má žadatel oploceny spolu s pozemky ve svém

vlastnictví. Pozemek p.č. 416/3 (3 m2) je zastavěn zkolaudovanou

stavbou garáže ve vlastnictví žadatele.

Žádost byla projednána v rámci pracovní porady 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 předmětných pozemků. Jelikož

pozemky jsou v ÚP zařazeny do ploch smíšených obytných-

venkovských, je navrhována kupní cena 200 Kč / m2 (t.j. 130 m2 x 200

= 26.000 Kč).
Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na

úřední desce úřadu ve dnech 21.6. - 8.7.2021.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + snímek + stanovisko OV MÉ (yřej).

Materiál projednán: osadní výbor MÉ Slavkovice

RM 26.7.2021

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 2/2



Věc

žádost o prodej pozemku

Žádaimo prodej pozemku v k.u. obce Slavkovice Číslo 41612 a 416/3. Tyto pozemky jsou
součásti oploceně zahrady, která jev užívání manželů - ‘jižod roku 1972. Na
poecmku 41613 je postavena zkolaudovaná garáž. Na pozemku 41612 je zbudována
př(jcMová cesia k rodinnému domu.



O,lototo čt7K (atatr ) čLJ7K

Vytištěno V mapovém řešen(SpinboX společnosti C T-MAPY

L

at
2Q7

‘Oro

;

- :‘-

2Dm 944

Í



Page I of2

Re: žádost
Josef Košík Komu; Tatana.Vínklerova 09.06.2021 11:33

o Attachment
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Dobrý den paní inženýrko,
níže uvedenou žádost osadní výbor Slavkovice projednal dne 4.června 2021 a k tomuto vydal
souhlasné stanovisko s tím,
že doporučuje cenu obvyklou, t.j. 200,- Kč za 1 m2 bez DPH. Taktéž veškeré související náklady
platí obvykle žadatel.
Kontakt na Na majitele - rodiče - kontakt nemáme.
I)ěkuj i.
S pozdravem!
Josef Košík

Původní e-mail
Od: Tatana.Vinklerov““
Komu: Josef Košík <

Datum: 26. 5. 2021 8:34:38
Předmět:

Dobrý den, v příloze zasílám žádost pana Mikeše na odprodej p.č. 4 16/2 a 4 16/3 v
k.ú. Slavkovice a žádám o stanovisko OV.
Podotýkám, že žádost musí být podána manžely
neboť na pozemku p.č. 4 16/3 je stavba vjejich vlastnictví. Dále v žádosti nebyl
uveden žádný tel. ani e-mailový kontakt.
Děkuji
S pozdravem
Ing. Taťána Vinklerová
odbor správy majetku města
t +420 566 598 365
f +420 566 589 305
e t tatana.vinklerova@meu.nmnm.cz

Město Nově Město na Moravě
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