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*1) (č. ž. 68/20) Pozemky – ukončení:
==================================================
Žádost Mgr. Zuzany Bílkové o ukončení nájemní smlouvy č. 013 082 na pronájem části p. p. 55/1
2
(240,00 m ) v k. ú. Dolní Staré Město dohodou ke dni 31.03.2020.

1

Oddělení pozemků
- Mgr. Zuzana Bílková uzavřela s městem Trutnov nájemní smlouvu č. 013 082 na pronájem
2
části p. p. 55/1 (240,00 m ) v k. ú. Dolní Staré Město k zajištění přístupu k vlastnímu
pozemku.
- Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
- Smlouva umožňuje ukončení vzájemnou dohodou.
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
s ch v a lu je
0 1. 0 1
ukončení nájemní smlouvy č. 013 082 na pronájem části p. p. 55/1
2
(240,00 m ) v k. ú. Dolní Staré Město, uzavřené s Mgr. Zuzanou
Bílkovou, dohodou ke dni 31.03.2020.

Návrh na usnesení ZM
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2)* Pozemky - po zveřejnění - na vědomí
============================================================
2
V r. 2019 požádali paní Vendula Špetlová a pan Petr Těšina o prodej p. p. 50/1 (2270,00 m ) v k. ú.
2
Bojiště u Trutnova ke stavbě rodinného domu za kupní cenu ve výši 420,00 Kč/m + DPH, tj. celkem
2
508,20 Kč/m . Další žádost přišla od pana Michala Sevránka , který nabídl kupní cenu ve výši 250,00
Kč.
Na základě doporučení vedení města přijala rada města 23.09.2019 usnesení č. 2019-983/19, kterým
schválila obecné zveřejnění záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí k p. p.
2
50/1 (2 270,00 m ) v k. ú. Bojiště u Trutnova ke stavbě rodinného domu venkovského typu v souladu
2
s úvodní cenou k jednání minimálně ve výši 500,00 Kč/m + DPH.
2

Paní Špetlová sdělila telefonicky, že je pro ně kupní cena ve výši 500,00 Kč/m + DPH vysoká, a že
odstupují od žádosti o prodej pozemku.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce města a na facebooku města Trutnova. V době zveřejnění
záměru nebyla doručena žádná nabídka, ani námitka.
Rada města Trutnova vzala usnesením č. 2019-1174/23 na vědomí, že k záměru nepřišla žádná
nabídka a že paní Špetlová s panem Těšinou odstoupili od žádosti a souhlasila s novým obecným
2
zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí k p. p. 50/1 (2 270,00 m )
v k. ú. Bojiště u Trutnova ke stavbě rodinného domu venkovského typu v souladu s územním plánem
2
s úvodní cenou k jednání ve výši minimálně ve výši 500,00 Kč/m + DPH.
Záměr města byl na úřední desce zveřejněn od 20.11.2019 do 27.02.2020. Dále byl záměr zveřejněn
v Radničních listech. K záměru nebyly doručeny žádné nabídky ani námitky.

2

Dle odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) ze dne 15.07.2019 je stanovena cena za 1 m ve
výši 420,00 Kč bez DPH.
Usnesením RM 2011-957/19 ze dne 12.09.2011 byla schválena úvodní cena pro jednání při prodeji
2
pozemků v k. ú. Bojiště u Trutnova k výstavbě rodinného domu ve výši 500,00 Kč/m .
Jedná se o pozemek, který město Trutnov nabízí dlouhodobě k prodeji.
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Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

RM 2019-983/19, RM 2019-1174/23
Porada vedení
do p or uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
b e re n a v ěd o mí
01.01
že k záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí
2
k p. p. 50/1 (2270,00 m ) v k. ú. Bojiště u Trutnova ke stavbě
rodinného domu venkovského typu nepřišla žádná nabídka ani
námitka.

Návrh na usnesení ZM
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