
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
51. Rady města

konané dne 13.12.2021

Dispozice s majetkem - nákup pozemků p.č. 3891/1, 3891/3, 3891/7, 3891/9,3891/10, 3891/11, 
3891/12, 3892/4, 3892/5 a části pozemku p. č. 3877 v k.ú. NMNM - lokalita Vlachovická

Město svou žádostí projevilo zájem odkoupit pozemky p.č. 3891/1, 3891/3, 3891/7, 3891/9,3891/10, 3891/11, 
3891/12, 3892/4, 3892/5 a část pozemku p. č. 3877 v k.ú. NMNM, a to od ░░░░ ░░░░  bytem ░░░░ ░░░ 
592 31 Nové Město na Moravě (dále jen vlastník) s tím, že tento s odprodejem vyslovil souhlas. Nyní je 
předkládán návrh na schválení nákupu předmětné nemovité věci do majetku města.

§ 85 písm. a) zák. o obcích

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit úplatný převod nemovitých věcí - pozemků  p.č. 3891/1 o výměře 3 482 m2, 

3891/3 o výměře 2 877 m2, 3891/7 o výměře 434 m2, 3891/9 o výměře 286 m2, 3891/10 o výměře 499 

m2, 3891/11 o výměře 428 m2, 3891/12 o výměře 29 m2, 3892/4 o výměře 5 262 m2, 3892/5 o výměře 9 

520 m2 a část pozemku p. č. 3877 (dle GP p.č. 3877/2) o výměře 527 m2, a to z majetku pana ░░░░ 
░░░░  bytem ░░░░ ░░░ 592 31 Nové Město na Moravě, do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 
8.170.000,-Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do 
KN.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Vyjádření: Odbor SMM, s ohledem na vlastnictví pozemku parc. č. 3891/8 v této 
lokalitě, s ohledem na umístění pozemků poblíž Vysočina Arény i 
plánovaného fotbalového hřiště i s ohledem na růst cen nemovitostí 
lze nákup doporučit. 

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Výměry jednotlivých pozemků jsou tyto:

3891/1 - 3 482 m2

3891/3 - 2 877 m2

3891/7 - 434 m2

3891/9 - 286 m2

3891/10 - 499 m2

3891/11 - 428 m2

3891/12 - 29 m2

3892/4 - 5 262 m2

3892/5 - 9 520 m2

a část pozemku p. č. 3877 (dle GP p.č. 3877/2) - 527 m2

Celkem se jedná o 23 344 m2.

Dle dojednaných finančních podmínek navrhovaná kupní cena činí:

23 344 m2 x 350 Kč = 8.170.400 Kč

Z pohledu územního plánu jsou
- pozemky parc. č. 3891/1, 3891/3, 3891/7, 3891/9, 3891/10 a 3891/11 
zařazeny do ploch občanského vybavení - sport a tělovýchova (jsou zde 
přípustné stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu)
- ostatní pozemky jsou plochy zemědělské nezastavitelné.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - situační zákres pozemků k odkupu (Veřejná)
Příloha - č. 2 - GP na rozdělení pozemku parc. č. 3877 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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