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*1) (č. ž. 252/20) Pozemky – záměr města - nájem:
==================================================
2
Žádost pana Josefa Grofa o pronájem části p. p. 648/1 (135,00 m ) v k. ú. Trutnov k údržbě pozemku
2
za nájemné ve výši 5,00 Kč/m /rok.
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Vyjádření ORM k možnosti pronájmu části p. p. 648/1 (cca 135,00 m ) v k. ú. Trutnov
k zahrádkářským účelům:
Odbor rozvoje
Vyjádření
Odůvodnění
Vyřizuje
města
z hlediska územního
plánu
oddělení územního
plánování

Mgr. Hlíza
z hlediska údržby
komunikací a zeleně

oddělení investic

Bez připomínek.

z hlediska
připravovaných investic
města

Bez připomínek.

Bez připomínek.

Ing. Jelínek

Oddělení pozemků
- Místním šetřením bylo zjištěno, že manželé Grofovi užívají část p. p. 648/1 v k. ú. Trutnov bez
právního vztahu.
- Dne 21.07.2020 byly, dopisem č. j. MUTN 69543/2020 ze dne 21.07.2020, vyzváni k jednání.
- Na jednání se dostavil pan Josef Grof, který o pozemek neměl zájem (do jednoho měsíce
pozemek vyklidí).
- Následně telefonicky sdělil, že by si pozemek vzal do nájmu. Dne 17.08.2020 byla podána
žádost o pronájem výše uvedeného pozemku.
- Celou p. p. 648/1 v k. ú. Trutnov má od města Trutnova v nájmu Česká lesnická akademie
Trutnov. Pan Josef Grof měl k žádosti doložit souhlas České lesnické akademie Trutnov. Ten
však nedoložil.
- Dle sdělení Ing. Jaroslava Semeráka nelze lesní půdu pronajímat na zahrádky, proto musí
2
dojít k vynětí pozemku z lesního půdního fondu. Cena za vynětí činí cca 36,00 Kč/m .
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Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Porada vedení
d o p o ru ču j e
0 1. 0 1
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
s o u hl as í
0 1. 0 1
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 648/1 (cca 135,00
2
m ) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou panu Josefu Grofovi k údržbě
pozemku za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok. Podmínkou je, že žadatel
uhradí vynětí pronajaté části pozemku z lesního půdního fondu.

Návrh na usnesení ZM
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