Město Nový Knín – zápis stavební komise
Záznam z jednání

Předmět, místo a čas jednání:

Zápis stavební komise

č.07

Místo a čas jednání:

Po emailech

Přítomni a podpisy:

Josef Kolka (JK), Martin Douša (MD), Martin Michálek (MM), Stanislav Foukner (SF), p.
Cvrček (p. C),
Petr Chmelík, zastupitelé města Nový Knín

Na vědomí:
Text šedý --- bude vypuštěn v dalším zápise

Bod Text – popis
1.
Žádost o odkoupení pozemku XXX Stavební komise doporučuje prodej pozemku. XXX si zvětší
pozemek k užívání, a proto bychom tento pozemek neradi prodávali jako neplodnou půdu!
Cenu proto necháme na jednání zastupitelstva.
2.
Žádost o odkoupení pozemku XXX. Označený pozemek chce paní odkoupit z důvodu
vlastnictví (spoluvlastnictví) okolních pozemků. Stavební komise nemá námitek k odprodeji
tohoto pozemku. Cenu bychom doporučili jako v N. Kníně na 800,- Kč/m2.
3.
Žádost o odkoupení pozemku XXX. Stavební komise nemá námitek na odkoupení pozemku.
Pán tento pozemek již využívá, má jej v pronájmu. Cenu za prodej pozemku doporučujeme
jako za stavební pozemek tedy 1500,- Kč/m2.
4.
Žádost o přehodnocení prodeje pozemku XXX. Na základě usnesení č.914/2020-ZM byla
stanovena cena pozemku na 800,- Kč/m2. Paní, ale navrhuje cenu na odkup za 350,-Kč/m2. V
tomto případě bychom pozemek neprodávali, ale raději jen pronajmuli.
5.
Žádost o dořešení situace pozemku XXX. Tento problém jsme již řešili. Doporučili jsme
odprodej za symbolickou cenu, vzhledem k tomu že tato situace nastala již v roce1964.Cenu
pozemku bychom měli doporučit na cca 350,- Kč/m2, ale nevíme, zda je tato cena úměrná
vzhledem k tomu, kdy tento problém vznikl. Doporučujeme tedy cenu stanovit na jednání
zastupitelstva.
6.
.
7.
8.
9.
10.
11

Odpovídá

Termín

všichni
všichni
všichni
všichni
všichni

Tento zápis je považován za odsouhlasený osobami účastnými jednání, pokud žádný z účastníků nevznese jakékoli námitky, a to do
1.pracovního dne ode dne vydání.
Na vědomí:

Všichni přítomní

Zapsal: Josef Kolka
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