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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

5. Rady města
konané dne 23.1.2023

Dispozice s majetkem - pronájem části pozemku p.č. 2024/1 (cca 1188 m2) v k.ú. NMNM

Město obdrželo žádost Technických sportu p.s., Bělisko 1349, NMNM, IČ: 433 78 749 (dále jen žadatel), o
pronájem části pozemku p.č. 2024/1 (cca 1188 m2) v k.ú. NMNM.  RM dne 5.9.2022 schválila zveřejnění
předmětného pronájmu. Návrh na uzavření nájemní smlouvy je předkládán RM ke schválení.

§102 odst. 3 zákona o obcích

I. Rada města schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 2024/1 o výměře cca 1188 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to spolku
Technické sporty p.s., Bělisko 1349, NMNM, IČ: 433 78 749, na dobu neurčitou, s dvou letou výpovědní
dobou, s ročním nájemným 1.188,-Kč, za účelem sportovní a zájmové činnosti spolku, zejména
provozování sportovní střelnice, v rozsahu dle situačního zákresu.

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je doporučeno schválit navrhovaný pronájem.
 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Žadatel je zájmový spolek provozující sportovní střelnici na pozemcích
p.č. 2022/1 a 2022/2, jež mají ve svém vlastnictví. Absence jakéhokoliv
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smluvního vztahu k části p.č. 2024/1 byla žadateli vytýkána při poslední
státní kontrole. Jelikož část pozemku je žadatelem fakticky užívána, je
navrhováno tento žadateli pronajmout. V části předmětného pozemku se,
dle balistické zprávy, nachází tzv. ohrožený prostor střelnice ( t.j. oblast,
do které by mohla, při shodě okolností, výjímečně  dopadnout odražená
střela ze střelnice).
Nájem je navrhováno (dle projednání v RM dne 5.9.2022) uzavřít na
dobu neurčitou, s 2 letou výpovědní dobou a ročním nájemným 1 Kč /
m2 / rok (obdobně jako u ostatních sportovních organizací), t.j. 1.188
Kč/rok.
Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední
desce úřadu ve dnech 14.12.2022 - 2.1.2023.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + snímek se zákresem (Veřejná)

Materiál projednán: pracovní porada MST
RM 5.9.2022
ZM č.2 28.11.2022 směna pozemků

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha

