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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
18. Zastupitelstva města

konaného dne 20.9.2021

iispozice s majetkem - směna pozemků část p.č. 4 (36 m2) x část p.č. Bi/l (36 m2) v k.ú.

Petrovice u NMNM

Město obdrželo požadavek osadního výboru MČ Petrovice, a to vyřešit pozemky pod KD a jeho okolí. Oslovení

spoluvlastnici - předmětne časti

požadovaného pozemku p.č. 4 (36 m2) v k.ú. Petrovice u NMNM podmínili odprodej směnou, a to za část

pozemku p.č. 81/1 v k.ú. Petrovice u NMNM v majetku města o shodné výměře (36 m2).

Nyní je předkládán k projednání návrh na směnu požadovaných pozemků.

85 písm.a) zákona o obcích

I Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí - pozemků v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to jak následuje:

- převod z majetku města do majetku pani ‚ Nove Město na

Moravě čast p Č 81/1 o vyměře 36 m2 v podilu vyjadřenem id 1/3 a pani

‚ Nove Město na Moravě čast p Č 81/1 o vyměře 36 m2 v podilu vyjadřenem id 2/3,

- převod z majetku ‚ Nove Město na Moravě do majetku města Čast p

Č 4 o vyměře 36 m2 podii vyjadřeny id 1/3 a pani ‚ Nove Město na

Moravě do majetku města část p. Č. 4 o výměře 36 m2 podíl vyjádřený id. 2/3, a to

bez jakýchkoliv finančních doplatků obou smluvních stran s tím, že město uhradí správní poplatek spojený

s návrhem na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí a s tím, že ve smlouvě bude zapracován

souhlasu budoucích vlastníků s již existující kanalizací na směňovaných částech pozemků.

Stanislav Marek

místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek
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Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM, jakož i OV MČ Petrovice, je směna pozemků, v souladu s

návrhem usnesení, doporučována.

RM Č. 45 dne 26.7.2021 doporučila ZM materiál ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy:
Žádost byla projednána v rámci pracovní porady MST a v osadním

výboru MČ Petrovice, a to bez připomínek k návrhu směny, vyjma sdělení

správce vodního hospodářství, že se na obou pozemcích nachází

stávající jednotná kanalizace v majetku města. Jelikož ale v současnosti

není na žádném ze soukromých pozemků řešeno umístění této kanalizace

formou věcného břemene, bude do směnné smlouvy zahrnuto

ustanovení, že budoucí vlastník bere na vědomí, že se na pozemku, jež

je předmětem směny, nachází tato kanalizace.

Pozemky je navrhováno směnit bez jakýchkoliv doplatků obou smluvních

stran.
Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední

desce úřadu ve dnech 20.5. - 8.6.2021.

Materiál obsahuje: Příloha - požadavek OV + snímek (yřejn)

Materiál projednán: kolečko MST

osadní výbor MČ Petrovice

RM 26.7.2021

Přizváni:
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(\ Směna pozemků v obci Petrovice

f Vlastimil Lukeš Komu: Tatana.Vinklerova 16.05.2021 19:45

I Attachment

Návrh Č. 2.pdf

Dobrý den,
OV Petro ice žádá o směnu pozemků dle přiloženého návrhu zakresleného v mapě v celkové
rozměře 36m2. r
Mezi MI] Nové Město na Moravě a paní
I)ůvodernsěn je řešení pozemků pod KD Petrovice ajeho okolí.
Za OV Petrovice
Lukeš Vlastimil
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