
22.11.21 16:43 Návrh usneseníZM 29.11.2021

If
Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
19. Zastupítelstva města

konaného dne 29.11.2021

jpozice s majetkem - nákup části p.č. 16611 (244 m2) k.ú. Jiříkovice u NMNM

Město (resp. MČ obce Jiříkovice) svou žádostí projevilo zájem odkoupit část p. Č. 166/l (244 m2) v k.

u Jiřikovice u NMNM, v souvislosti s planovanou vystavbou vodovodniho řadu, a to od

‚ oba bytem ]iřikovice (dale jen vlastnik) s tim, že tento s odprodejem vyslovil souhlas Nyni je

předkládán návrh na schválení nákupu předmětné nemovité věci do majetku města.

85 písm. a) zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci - části pozemku p. Č. 166/1 o výměře 244 m2 (dle GP p.č. 166/3), a to z

majetku pana oba bytem Jiřikovice každy v podilu vyjadřenem id 1/2

na této nemovité věci, do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 4.880,- Kč s tím, že město uhradí

správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Vyjádření: Odborem SMM je nákup pozemku doporučován.

RM Č. 48 dne 11.10.2021 doporučila ZM materiál ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05
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Text důvodové zprávy: Dle dojednaných finančních podmínek navrhovaná kupní cena činí:

244 m2 x 20= 4.880 Kč

Materiál obsahuje: Přfloha - žádost + snímek + OV MČ (Lejjj)

Materiál projednán: s vlastníkem pozemku

OV MČ Jiříkovice

RM Č. 48 dne 11.10.2021

Přizváni:

1iI, 919



Město Nove Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě

Vyjádření k žádosti o odkup částí pozemku

V návaznosti na předchozí jednání ve věci žádosti města Nového Města na Moravě
o odkup Části pozemku parcČ. 1 66/1 v kú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě
v souvislosti s plánovanou výstavbou vodovodního řadu tímto zasíláme následující
vyjádření.

S požadovaným odkupem Části výše uvedeného pozemku v našem vlastnictví
souhlasíme, a to za následujících podmínek:

1) rozsah pozemku je vyznaČen na přiložené situaci, jde o výměru cca 244 m2
2) cenu za I m2 požadujeme ve výši 80,-Kč/m2
3) město uhradí náklady na vypracování geometrického plánu pro oddělení

pozemku

V Jiříkovicích dne 15.72021

Příloha: - situace s vyznačením plochy odkupu
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Katastr: @ ČÜZK

Vytištěno v mapovém řešení SpinboX společnosti C) T-MAPY

08.09.2021

Taťána Vinklerová

1: 944



\


