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Pozemky – různé
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Mgr. Denisa Pavlová
Podpis vedoucí odboru:

Ing. Štěpánka Musilová

*1) (č. ž. 285/20) Pozemky – zamítnutí:
==================================================
Žádost pana Miloslava Kozáka o prodloužení nájemní smlouvy č. 230 617 na pronájem části p. p.
2
2198/43 (142,00 m ) v k. ú. Trutnov k zahrádkářským účelům a k umístění chatky.

1

Vyjádření ORM k možnosti prodloužení NS č. 230 617 uzavřené na pronájem části p. p. 2198/43
2
(cca 142,00 m ) v k. ú. Trutnov k zahrádkářským účelům a k umístění chatky:
Odbor rozvoje
Vyjádření
Odůvodnění
Vyřizuje
města
z hlediska územního
plánu
oddělení územního
plánování

Mgr. Hlíza
z hlediska údržby
komunikací a zeleně

oddělení investic

Bez připomínek.

z hlediska
připravovaných investic
města

Bez připomínek.

Bez připomínek.

Ing. Jelínek

Oddělení pozemků
- Pan Miloslav Kozák uzavřel s městem Trutnov nájemní smlouvu č. 230 617 ve znění dodatku
2
č. 1, 2, 3 na pronájem části p. p. 2198/43 (142,00 m ) v k. ú. Trutnov k zahrádkářským účelům
a k umístění chatky. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 01.01.2021.
- Místním šetřením bylo zjištěno, že pronajatá část pozemku není udržovaná a je zarostlá.
- Pan Miloslav Kozák byl již v roce 2018 upozorněn, že je nutné zahradu sekat. Slíbil nápravu.

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Porada vedení
d o por uč uj e
0 1. 0 1
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
n e s ch v a lu je
0 1. 0 1
2
pronájem části p. p. 2198/43 (cca 142,00 m ) v k. ú. Trutnov panu
Miloslavu Kozákovi k zahrádkářským účelům a k umístění chatky. Po
uplynutí platnosti nájemní smlouvy č. 230 617 (tj. do 01.01.2021)
bude pozemek uveden do původního stavu.

Návrh na usnesení ZM
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