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Datum projednání v ZM 01.03.2021
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV
Návrh na usnesení RM
Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Viz níže.

Zpracoval

Blanka Možíšová

Předkládá

Mgr. Tomáš Eichler

Pozemky - doporučení pro ZM

Přílohy:
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem - ORJ 39, položka 6130.
Kontrola materiálu právníkem před PV
Datum: 12.01.2021

viz parafa

Podpis vedoucí odboru: Ing. Štěpánka Musilová

1)* (ž.č. 274/20) Pozemky - doporučení pro ZM - výkup
============================================================
2
Nabídka prodeje p. p. 9/2 (1327,00 m ) v k. ú. Dolní Staré Město od paní Květoslavy Šímové a pana
Josefa Kadrmase za nabídkovou cenu ve výši 300.000,00 Kč.

Vyjádření ORM:
Odbor rozvoje
města

Vyjádření

Odůvodnění

z hlediska územního
plánu

Na pozemku je do budoucna
uvažováno s umístěním veřejné
dopravní
infrastruktury
(most,
komunikace), vymezené v ÚP Trutnov
jako veřejně prospěšná stavba pro
zkapacitnění
v
současnosti
již
nevyhovujícího dopravního napojení
lokality Nové Dvory.

oddělení územního
plánování
z hlediska údržby
komunikací a zeleně

oddělení investic

z hlediska
připravovaných investic
města

Vyřizuje

Mgr. Hlíza

Bez připomínek.

Bez připomínek.

Ing. Jelínek

Odd. pozemků:
- p. p. 9/2 v k. ú. Dolní Staré Město je v Územním plánu Trutnov vedena jako plochy dopravní
infrastruktury - silniční doprava,
- majitelé původně nabídli městu pozemek za kupní cenu ve výši 300.000,00 Kč, po jednáních
souhlasili s prodejem pozemku za kupní cenu v místě a čase obvyklou, určenou znaleckým
posudkem, ve výši 150.000,00 Kč.

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Porada vedení
d o p o ru ču j e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
do p or uč uj e
01.01
2
zastupitelstvu města schválit výkup p. p. 9/2 (1327,00 m ) v k. ú. Dolní
Staré Město od paní Květoslavy Šímové (3/4) a od pana Josefa Kadrmase
(1/4) za kupní cenu ve výši 150.000,00 Kč. Náklady spojené s převodem
hradí nabyvatel (kolek).
Zastupitelstvo města Trutnova
s c h va l uj e
01.01
2
výkup p. p. 9/2 (1327,00 m ) v k. ú. Dolní Staré Město od paní Květoslavy
Šímové (3/4) a od pana Josefa Kadrmase (1/4) za kupní cenu ve výši
150.000,00 Kč. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel (kolek).
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