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1) Pozemky – výkup
=============================================================================
Informace o prodeji pozemků společnosti EML Investments s.r.o.

Oddělení pozemků:
2
- p. p. 2299/2 (2245 m ) v k. ú. Trutnov se nachází na Kryblici mezi pozemky města v lokalitě určené
k výstavbě rodinných domků, bude pro město potřebná,
2
- st.p. 120 (149 m , zbořeniště) v k. ú. Starý Rokytník sousedí pouze s pozemky Státního
pozemkového úřadu, jde o zarostlý pozemek pro město nepotřebný,
- ve Starém Rokytníku má město dostatek pozemků určených k výstavbě RD, které získalo
bezúplatným převodem od státu,
- s panem Masařem bylo tel. domluveno, že na vyjádření města počkají po zasedání zastupitelstva
města. Běžně prodávají nemovitosti za cenu tržní.

1. p. p. 2299/2 k. ú. Trutnov

2. st. p. 120 k. ú. Starý Rokytník

ORM – s výkupem p. p. 2299/2 v k. ú. Trutnov souhlasí.

2

Předchozí usnesení

RM 2018- 397/9
Porada vedení
d o por uč uj e
Návrh na usnesení PV
0 1. 0 1
radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnova
d o por uč uj e
01.01
2
zastupitelstvu města schválit výkup p. p. 2299/2 (2245 m ) v k. ú. Trutnov od
Návrh na usnesení RM společnosti EML Investments s.r.o. za kupní cenu dle znaleckého posudku.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
01.02
zastupitelstvu města neschválit výkup st. p. 120 v k. ú. Starý Rokytník od
společnosti EML Investments s.r.o.
Zastupitelstvo města Trutnova
s ch v a lu je
01.01
2
výkup p. p. 2299/2 (2245 m ) v k. ú. Trutnov od
společnosti EML
Návrh na usnesení ZM Investments s.r.o. za kupní cenu dle znaleckého posudku. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
n e sc h v al u j e
02.01
výkup st. p. 120 v k. ú. Starý Rokytník od společnosti EML Investments s.r.o.
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2) Pozemky – výkup
=============================================================================
Žádost Ing. Jany Tetourové ze Zemědělského podniku Razová, st. podniku v likvidaci o sdělení, zda
město nemá zájem o pozemky nebo jejich části vedené na jejich listu vlastnictví.
Oddělení pozemků:
- Odbor majetku města již se Zemědělským podnikem Razová, státním podnikem v likvidaci několikrát
jednal a potřebné pozemky již město vykoupilo kupní smlouvou ze dne 28.08.2015.
2
- Předmětem výkupu nemohla být p. p. 487/7 (743 m ), kde byl nevyřešený církevní majetek. O
pozemek na němž je asfaltová komunikace mělo město zájem již v minulosti (převod schválen ZM
v roce 2012).

ORM – s výkupem p. p. 487/7 v k. ú. Trutnov souhlasí.

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

ZM 2012-188/4, RM 2018-398/9
Porada vedení
d o por uč uj e
0 1. 0 1
radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnova
d o por uč uj e
01.01
2
zastupitelstvu města schválit výkup p. p. 487/7 (743 m ) v k. ú. Trutnov od
Zemědělského podniku Razová, st. podniku v likvidaci za cenu dle znaleckého
posudku s tím, že náklady spojené s převodem hradí kupující.
Zastupitelstvo města Trutnova
sc h v al u j e
01.01
2
výkup p. p. 487/7 (743 m ) v k. ú. Trutnov od Zemědělského podniku
Razová, st. podniku v likvidaci za cenu dle znaleckého posudku s tím, že
náklady spojené s převodem hradí kupující.
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