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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
19. Zastupitelstva města

konaného dne 29.11.2021

jpozice S majetkem - odprodej částí p.č. 3912/4 v k.ú. NMNM (ul. Lesní) - 3x

Město obdrželo žadosti ‚ bytem ‚ NMNM, manželů

‚ NMNM a NMNM (dale jen žadatele), a to o

odprodej částí pozemku p.č. 3912/4 v k.ú. NMNM (ul. Lesní) Předložené žádosti jsou předkládány k projednání.

85 písm. a) zákon o obcích

L Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. č. 3912/4 o výměře 121 m2 (dle GP p.č. 3912/21) v

k u Nove Město na Moravě, a to ‚ Nove Město na Moravě,, za

dohodnutou kupní cenu 30.250,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem

vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. Č. 3912/4 o výměře 4 m2 (dle GP p.č. 3912/22) v k.

u Nove Město na Moravě, a to manželům ‚ Nove Město

na Moravě,‘ za dohodnutou kupní cenu 1000,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek

spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. Č. 3912/4 o výměře 56 m2 (dle GP p.č. 3912/23) v k.

ú. Nové Město na ľvloravě, a to panu Nove Mesto na

Moravě,, za dohodnutou kupní cenu 14.000,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek

spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Stanislav Marek
místostarosta
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Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje navrhované odprodeje realizovat - dle návrhu
usnesení.
RM Č. 48 dne 11.10.2021 doporučila ZM materiál ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Jedná se o částí pozemku, Jež navazují na pozemky žadatelů a tyto mají

oploceny v jednom funkčním celku jako zahrada. Žádosti byly podány až

následně, po kontaktování ze strany města ve věci legalizace užívání

uvedených pozemků.

Žádosti byly projednány v rámci pracovní porady (majetkové) MST s tím,

že správci majetku neměli k navrhovaným odprodejům žádné připomínky.

Pozemek je součástí zastavěného území a navrhovaná kupní cena činí

250 Kč/m2 (legalizování zaplocených pozemků- zahrad, malých výměr):

I. 121 m2 x 250 = 30.250 Kč

II. 4 m2 x 250 = 1000 Kč

III. 56 m2 x 250 = 14.000 Kč

Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na

úřední desce úřadu ve dnech 8. -27.9.2021.

Materiál obsahuje: Příloha - žádosti ad I.,jb, III. + situační zákres (yřej).

Příloha - situační zákres Lesní (yLejn),

Materiál projednán: pracovní porada MST majetková

RM Č. 48 dne 11.10.2021

Přizváni:
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Město Nové Město na Moravě /
ľ

Městský úřad

Vratislavovo náměstí 103

Nové Město na Moravě

Věc: Žádost o odkoupení pozemku

Na základě sdělení ze dne 20.4.2021 č.j. MUNMNM 9415/2021 Vás žádám o odkoupení částí
parcely č 3912/4 dle snímku se zákresem za nabídnutou cenu.

V Novém Městě na Moravě

5.5.2021

‘ )
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Městský úřad Nové Město na Moravě

Vratislavovo náměstí 103

592 31 Nové Město na Moravě

Dne 11.3.2021

Věc: Žádost o prodej pozemků

Žádáme městský úřad Nové Město na Moravě o odprodej zaplocené části pozemku 3912/4

přiléhající k pozemku číslo 1963/1 v našemvlastnictví. Viz přiložený nákres.

Zavazujeme se, že poplatky za oddělenípozemku, náklady na smlouvu a vklad do katastru uhradíme
na své náklady.

Děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem
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Město: Nové Město na Moravě

Vratislavovo náměstĺ 103

592 31 Nové Město na Moravě

Odbor správy majetku města

Ing. Vinklerová Taťána, kancelář Č. 1.301

Žádost o odkoupení části městského pozemku

Označení předmětné nemovitosti

4
Parcelní Číslo: 3912ĺ19ul. Lesní

Katastrálnĺ území: Žďár nad Sázavou

Výměra: 55,25m2

/bude doloženo detailní a skutečné geometrické zaměření!

Faktický důvod odkoupeni; Výše označenou nemovitost bych rád odkoupil z důvodu

posunutého plotu a tarasu na městskou část, kdy při vyměřování pozemku mými rodiči

v době nabytí nemovitosti a výstavbě nového plotu došlo k chybě zaměření. Stávající chodník

není nikterak dotčen a lze ho bez jakýchkoliv problému užívat dále.

Výše specifikovanou nemovitou věc požadujeme nabýt do: Osobního vlastnictví.

Přikládám katastrální mapu s vyznačenou části.

Svým vlastnoručním podpisem stvrzuji, že souhlasím s využitím mých poskytnutých osobních

údajů v souvislosti s vyřízením prodeje výše specifikovaně nemovitosti.

Za kladné vyřízeni žádosti předem děkuji.

V: Novém Městě na Moravě dne: 7.9. 2027

Podpis žadatele:,
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