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1) Pozemky – výkup
=============================================================================
Žádost města Trutnova o prodej st.p. 325 a p. p. 1952/1 v k. ú. Starý Rokytník od Zemědělského
podniku Razová, st. podniku v likvidaci.

Oddělení pozemků:
- Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci předložil městu Trutnovu návrh kupní smlouvy
na požadované pozemky za kupní cenu dle znaleckého posudku.
- Pozemky byly oceněny znaleckým posudkem č. 785-15/2018 Ing. Stanislava Hlaváče ze dne
21.1.2018. Cena pozemků byla stanovena v celkové výši 517.700,00 Kč.
- Na pozemku č. 1952/1 se nachází fotbalové a volejbalové hřiště. Dále zde je dětské hřiště
vybudované Odborem rozvoje města. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako sportoviště a
rekreační plocha.
- Na st.p. 325 stojí stavba bez čp./če (LV bez zápisu). Tato stavba zasahuje i na sousední p. p. 1952/2
v majetku ČR s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad.
- Stavba byla postavena zřejmě místními občany a je užívána jako zázemí pro fotbalisty a stánek
s občerstvením.
- Převod st.p. 325 k. ú. Starý Rokytník bude proveden až po zapsání stavby na LV.

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

RM 2018-146/4
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
2
zastupitelstvu města schválit výkup st. p. 325 (59 m ) a p. p. 1952/1 (10873 m )
v k. ú. Starý Rokytník za cenu dle znaleckého posudku ve výši 517.700,00 Kč
s tím, že náklady spojené s převodem hradí kupující.
Zastupitelstvo města Trutnova
sc h v al u j e
01.01
2
2
výkup st. p. 325 (59 m ) a p. p. 1952/1 (10873 m ) v k. ú. Starý Rokytník za
kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 517.700,00 Kč. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
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