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1)* Pozemky - darování
===========================================================================
Žádost města Trutnova o darování části st.p. 108 v k. ú. Trutnov v majetku Královéhradeckého kraje.
Oddělení pozemků:
- Na základě žádosti Ing. Málka, ředitele Muzea Podkrkonoší v Trutnově žádá město o darování části
pozemku, který zabíhá do st.p. 107, tj. budovy muzea.
- Na požadované části je vstupní chodba do restaurace a WC.
- Prostor nad vchodem je využíván jako zázemí budovy muzea, který slouží v letním období pro pořádání
kulturních akcí (muzejní noc, koncerty, divadelní přestavení), kromě toho je z části využíván k parkování
služebních vozidel muzea. Není k němu jiný přístup, než po pozemcích města Trutnova, jež jsou ve správě
Muzea v Podkrkonoší v Trutnově.

- Přesná výměra bude dána geometrickým plánem
- Vlastnické právo k pozemku má Královéhradecký kraj. Hospodaření se svěřeným majetkem kraje je
zapsáno pro Střední průmyslovou školu, Trutnov, Školní 101. Ředitel školy s převodem části st.p. 108
souhlasí.

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

RM č. 2021 -348/9
Porada vedení
do p or uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
do p or uč uj e
01.01
2
zastupitelstvu města schválit přijetí daru části st. p. 108 (cca 59,00 m ) v k.
ú. Trutnov městem Trutnov od Královéhradeckého kraje. Náklady spojené
s převodem hradí nabyvatel.
Zastupitelstvo města Trutnova
sc h v al u j e
01.01
2
přijetí daru části st. p. 108 (cca 59,00 m ) v k. ú. Trutnov městem
Trutnov od Královéhradeckého kraje. Náklady spojené s převodem
hradí nabyvatel.
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2)* Pozemky - bezúplatný převod
=========================================================================
Žádost města Trutnova o bezúplatný převod p. p. 942/19 v k. ú. Bojiště u Trutnova od ČR, s
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Žádost č. 91/21
2

k možnosti převodu p. p. 942/19 (cca 72 m ) v k. ú. Bojiště u Trutnova od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
Odbor rozvoje
města

Vyjádření

Odůvodnění

Vyřizuje

z hlediska územního
plánu

Bez připomínek.

Ing. Vogelová

z hlediska údržby
komunikací a zeleně

Bez připomínek.

p. Racková

z hlediska
připravovaných investic
města

Bez připomínek.

oddělení územního
plánování

oddělení investic
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Ing. Jelínek

Oddělení pozemků
- Odboru majetku města byl nabídnut převod p. p. 942/19 v k. ú. Bojiště u Trutnova.
- Jedná se o pozemek, který se nachází mezi pozemky města a jeho převodem by došlo k zarovnání
hranic pozemků.
- Pozemek je převážně zeleň podél komunikace Stará. Jde o silniční pomocný pozemek dle §11 odst.
5 zákona č. 13/1997 Sb.

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

RM č. 2021-349/9
Porada vedení
do p or uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
do p or uč uj e
01.01
2
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod p. p. 942/19 (72,00 m ) v k.
ú. Bojiště u Trutnova na město Trutnov od ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
Náklady spojené s převodem hradí
nabyvatel.
Zastupitelstvo města Trutnova
sc h v al u j e
01.01
2
bezúplatný převod p. p. 942/19 (72,00 m ) v k. ú. Bojiště u Trutnova na
město Trutnov od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
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