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Pozemky – nájemní smlouvy
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Přílohy:
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Mgr. Denisa Pavlová
Podpis vedoucí odboru:

Ing. Štěpánka Musilová

*1) Pozemky – nájem – po zveřejnění:
==================================================
Aktualizace nájemní smlouvy č. 250 079 společnosti DIANA SEVEN, a. s. na pronájem p. p. 475
2
2
(22 256,00 m ) a p. p. 515/1 (53 918,00 m ) v k. ú. Babí k zemědělské výrobě.

1

Letecká mapa se sloučenou parcelou

Oddělení pozemků
- Společnost DIANA SEVEN, a. s. uzavřela s městem Trutnov nájemní smlouvu č. 250 079 na
2
2
pronájem p. p. 475 (22 256,00 m ) a p. p. 515/1 (53 918,00 m ) v k. ú. Babí k zemědělské
výrobě za nájemné ve výši 148,00 Kč/ha/rok (tj. celkem 1 127,50 Kč/rok). Smlouva je
uzavřena na dobu neurčitou.
- Dle oznámení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov
došlo ke sloučení p. p. 514 v k. ú. Babí do p. p. 515/1 v k. ú. Babí. Nově je u p. p. 515/1 v k. ú.
2
Babí evidována výměra 54 169,00 m .
- P. p. 514 v k. ú. Babí neměla společnost DIANA SEVEN, a. s. v pronájmu, ale dle letecké
mapy bylo zjištěno, že tuto parcelu užívá.

Záměr města byl zveřejněn od 11.03.2020 do 27.03.2020. K záměru nepřišla žádná námitka ani
nabídka.
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

RM č. 2020-215/5
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
2
pronájem p. p. 515/1 (54 169,00 m ) v k. ú. Babí na dobu neurčitou
společnosti DIANA SEVEN, a. s. k zemědělské výrobě za nájemné ve
výši 148,00 Kč/ha/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů
musí být odsouhlasena pronajímatelem.

Návrh na usnesení ZM
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