
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 - pacht souboru pozemků v k.ú. NMNM (ZD NMNM)

Město, na základě pachtovní smlouvy ze dne 9.10.2018, propachtovává zemědělské pozemky  o celkové výměře 
113,0172 ha, a to na dobu neurčitou, s 5 letou výpovědní dobou a s ročním pachtovným 3.500 Kč / 
ha, Zemědělskému družstvu NMNM (dále jen ZD). Nyní se ZD obrátilo na město s požadavkem  o propachtování 
zemědělských pozemků, které dosud byly ZD sečeny, avšak nebyly předmětem již uzavřené pachtovní smlouvy.
Návrh na uzavření nové pachtovní smlouvy je předkládán RM ke schválení.

§ 102 odst. 3 zák. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy na pacht nemovitých věcí ve vlastnictví města, a to pozemků parc. č. 3055/9 o 

výměře 13 336 m2, část parc. č. 3055/10 o výměře 10.300 m2, část parc. č. 3055/12 o výměře 6.200 m2, 

část parc. č. 3055/11 o výměře 17.300 m2, parc. č. 3055/13 o výměře 13.000 m2,část  parc. č. 3041/2 o 

výměře 9.200 m2, část parc. č. 2527 o výměře 120 m2, část parc. č. 2528  o výměře 3.700m2, část parc. 

č. 2559  o výměře 1.700 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to Zemědělskému družstvu Nové Město na 
Moravě, družstvo, se sídlem Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 001 44 924  jako pachtýři 
na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou a roční výši pachtovného 26.200,-Kč s inflační doložkou, a to 
za účelem provozování zemědělské činnosti.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM  je RM doporučováno navrhovaný pacht schválit

Na vědomí:
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Po projednání se zástupcem vedení města bylo doporučeno dát tyto 
pozemky o celkové výměře 7,4856 ha v k.ú. NMNM (lokalita za Medinem 
a u Tří křížů) ZD do pachtu, a to na dobu neurčitou, s 1 letou výpovědní 
dobou, se shodnou výši pachtovného, 3.500 Kč/ha/rok, tj. 26.200 Kč/rok 
s tím, že každoročně bude výše nájemného upravována v závislosti na 
růstu míry inflace.
Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední  
desce úřadu ve dnech 27.10. - 12.11.2021.

Materiál obsahuje: Příloha - situační zákresy (Veřejná)

Materiál projednán: se zástupcem vedení města a ZD

Přizváni:
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