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body 1) - 4) JUDr. Jana Hronešová

za Odbor majetku města: Ing. Klára Bednářová

1)* (ž.č. 250/21) Pozemky - prodej
============================================================
Žádost
o prodej části p. p. 835 v k. ú. Babí k rozšíření vlastního
pozemku.

Vyjádření ORM:
Odbor rozvoje
města

Vyjádření

z hlediska územního
plánu
oddělení územního
plánování

oddělení investic

Nedoporučujeme.
Zmenšení zastavitelné plochy Z1
by mohlo do budoucna znemožnit
výstavbu 2 RD, které musí splnit
podmínky pro minimální velikost
2
pozemku 1.500 m a vybudování
přístupové komunikace.

z hlediska údržby
komunikací a zeleně

Bez připomínek.

z hlediska
připravovaných investic
města

Bez připomínek.

Vyřizuje

Ing. Vogelová

paní Racková

Ing. Jelínek

Usnesením RM 2011-957/19 ze dne 12.09.2011 byla schválena úvodní cena pro jednání při prodeji
2
pozemků v integrovaných obcích k rozšíření vlastních pozemků ve výši 150,00 Kč/m .
2
Cena v místě a čase obvyklá, zjištěná znaleckým posudkem, činí 270,00 Kč/m .

Odd. pozemků:
- žadatelé mají na požadované části pozemku
2
- výměra p. p. 835 je 3584,00 m . Při prodeji požadované části pozemku dojde ke snížení výměry na
2
3.525,00 m . Tato výměra je dostačující pro dva RD a případnou přístupovou cestu,
2
- město je dále vlastníkem navazující p. p. 672/1 o výměře 3052,00 m a p. p. 3132 o výměře
2
66,00 m , které jsou v ÚP Trutnov také určeny na výstavbu RD,
2
- žadatelé kupní cenu ve výši 270,00 Kč/m odsouhlasili.

Záměr města byl zveřejněn od 15.09.2021 do 01.10.2021. V době zveřejnění nebyly doručeny žádné
námitky k záměru.
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Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

RM 2021-874/16, RM 2021-1230/22
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 prodej části p. p. 835 (cca 59,00 m ) v k. ú.
Babí
za kupní cenu ve výši 270,00
2
Kč/m k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
Zastupitelstvo města Trutnova
sc h v al u j e
01.01
2
rodej části . . 835 (cca 59,00 m ) v k. ú. Babí
2
za kupní cenu ve výši 270,00 Kč/m k rozšíření
vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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2)* (ž.č. 280/21) Pozemky - prodej
============================================================
2
Žádost Společenství vlastníků Švédská 461, 462 o prodej části p. p. 2013/8 (147,00 m ) v k. ú.
Trutnov k zateplení domu a revitalizaci.

Vyjádření ORM:
Odbor rozvoje
města

Vyjádření
z hlediska územního
plánu

Bez připomínek.

Vyřizuje

Ing. Vogelová

oddělení územního
plánování
z hlediska údržby
komunikací a zeleně

oddělení investic

z hlediska
připravovaných investic
města

Bez připomínek.

Nutné zachovat přístup k pozemku
za objektem čp. 461 - 462.

paní Racková

Ing. Jelínek

Usnesením RM 2011-957/19 ze dne 12.09.2011 byla schválena úvodní cena pro jednání při prodeji
2
pozemků v k. ú. Trutnov k rozšíření vlastních pozemků ve výši 300,00 Kč/m .
2
Cena v místě a čase obvyklá u podobných prodejů v k. ú. Trutnov činí 1.000,00 Kč/m .
Odd. pozemků:
- s žadatelem bylo projednáno, že předmětem prodeje bude z boku budovy pouze okapový chodníček
v šíři 0,50 m, tak jako u zadní části domu, což žadatel odsouhlasil,
- na požadované části p. p. 2013/8 před domem jsou dva přístupové chodníčky a zeleň, kterou
žadatel udržuje,
2
- žadatel kupní cenu ve výši 1.000,00 Kč/m odsouhlasil.

4

5

Záměr města byl zveřejněn od 27.10.2021 do 12.11.2021. V době zveřejnění nebyly doručeny žádné
námitky k záměru.

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

RM 2021-1041-19, RM 2021-1231/22
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 prodej části p. p. 2013/8 (cca 95,00 m ) v
k. ú. Trutnov Společenství vlastníků Švédská 461, 462 za kupní cenu v
2
místě a čase obvyklou ve výši 1.000,00 Kč/m k revitalizaci domu. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
Zastupitelstvo města Trutnova
sc h v al u j e
01.01
2
prodej části p. p. 2013/8 (cca 95,00 m ) v k. ú. Trutnov Společenství
vlastníků Švédská 461, 462 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve
2
výši 1.000,00 Kč/m k revitalizaci domu. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
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3)* (ž.č. 213/21) Pozemky - právo stavby s budoucí koupí
============================================================================
2
Žádost
o prodej části p. p. 2087/1 (580,00 m ) v k. ú. Trutnov k výstavbě objektu
pro podnikatelskou činnost.
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Vyjádření ORM:
Odbor rozvoje
města

Vyjádření
z hlediska územního
plánu

Bez připomínek.

Vyřizuje

Ing. Vogelová

oddělení územního
plánování
z hlediska údržby
komunikací a zeleně

oddělení investic

z hlediska
připravovaných investic
města

Bez připomínek.

Bez připomínek.

paní Racková

Ing. Jelínek

Usnesením RM 2011-957/19 ze dne 12.09.2011 byla schválena úvodní cena pro jednání při prodeji
2
pozemků v k. ú. Trutnov k výstavbě RD ve výši 500,00 Kč/m , k podnikatelským účelům ve výši
2
1.600,00 Kč/m .
Cena v místě a čase obvyklá, zjištěná znaleckým posudkem, činí u části pozemku o výměře cca
2
2
490,00 m 2.200,00 Kč/m a u části pozemku, který je dotčený věcným břemenem, o výměře cca
2
2
90,00 m činí 1.800,00 Kč/m .
Posudek je k nahlédnutí na odd. pozemků.

Odd. pozemků:
- sousední p. p. 2087/5 a st. p. 5983 v k. ú. Trutnov prodalo město Trutnov v r. 2017 na základě
usnesení ZM 2017-16/1
(Autolaky Trutnov) za účelem vybudování prostor z buněk,
případně z montovaného systému,
- prodej byl realizován po kolaudaci stavby na základě smlouvy o právu stavby s budoucí koupí.
2
Kupní cena činila 1.600,00 Kč/m + DPH,
- žadatel předložil návrhy haly na ORM. Dle vyjádření ORM je třeba dodržet podmínky prostorového
uspořádání, týkající se především parkovacích stání na vlastním pozemku, nutnost dodržení
odstupových vzdáleností a podmínek stavebního úřadu. Co se týká vzhledu objektu, územní plán
toto nereguluje, nicméně je třeba dodržet to, aby se objekt výrazně nevymykal okolní stávající
zástavbě, ať už svým vzhledem, měřítkem či výškou, atd.,
- žadatel doložil studii, se kterou ORM souhlasí,
2
2
- žadatel odsouhlasil kupní cenu za část p. p. 2087/1 o výměře cca 490,00 m ve výši 2.200,00 Kč/m
2
a za část pozemku, který je dotčený věcným břemenem, o výměře cca 90,00 m ve výši 1.800,00
2
Kč/m .
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Záměr města byl zveřejněn od 01.10.2021 do 17.10.2021. V době zveřejnění nebyly doručeny žádné
námitky k záměru.
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Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

RM 2021-936/17, RM 2021-1232/22
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
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí
2
koupí na část p. p. 2087/1 (cca 580,00 m ) v k. ú. Trutnov
k vybudování
prodejních prostor z buněk, příp. z montovaného systému dle doložené
studie, v souladu s územním plánem za následujících podmínek:
- smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 3 roky,
2
- stavební plat je stanoven ve výši 10,00 Kč/m /rok + DPH,
- stavební plat se sjednává jako reálné břemeno, které zatěžuje právo
stavby,
- kolaudace stavby bude nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy,
- prodej pozemku bude realizován do 60 dnů po doložení kolaudačního
souhlasu,
- kupní cena je stanovena za cenu v místě a čase obvyklou, a to za část
2
2
p. p. 2087/1 o výměře cca 490,00 m ve výši 2.200,00 Kč/m + DPH a za
2
2
část p. p. 2087/1 o výměře cca 90,00 m ve výši 1.800,00 Kč/m + DPH,
- v případě nezkolaudování stavby do 3 let od podpisu smlouvy, zaniká
právo stavby s tím, že oprávněný nemá právo na náhradu za rozestavěnou
stavbu,
- zatížení práva stavby není povoleno,
- veškeré náklady spojené se zřízením práva stavby (daně, poplatek KÚ,
atd.) hradí kupující.
Zastupitelstvo města Trutnova
sc h v al u j e
01.01
uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí kou í na část . . 2087/1
2
(cca 580,00 m ) v k. ú. Trutnov s
k vybudování prodejních prostor z
buněk, příp. z montovaného systému dle doložené studie, v souladu
s územním plánem za následujících podmínek:
- smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 3 roky,
2
- stavební plat je stanoven ve výši 10,00 Kč/m /rok + DPH,
- stavební plat se sjednává jako reálné břemeno, které zatěžuje právo
stavby,
- kolaudace stavby bude nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy,
- prodej pozemku bude realizován do 60 dnů po doložení
kolaudačního souhlasu,
- kupní cena je stanovena za cenu v místě a čase obvyklou, a to za
2
2
část p. p. 2087/1 o výměře cca 490,00 m ve výši 2.200,00 Kč/m + DPH
2
2
a za část p. p. 2087/1 o výměře cca 90,00 m ve výši 1.800,00 Kč/m +
DPH,
- v případě nezkolaudování stavby do 3 let od podpisu smlouvy,
zaniká právo stavby s tím, že oprávněný nemá právo na náhradu za
rozestavěnou stavbu,
- zatížení práva stavby není povoleno,
- veškeré náklady spojené se zřízením práva stavby (daně, poplatek
KÚ, atd.) hradí kupující.
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4)* (č. ž. 341/21) Pozemky - zamítnutí
======================================================================
2
Žádost
o prodej p. p. 2567/2 (77,00 m ) v k. ú. Trutnov k parkování osobních
automobilů.

Vyjádření ORM:
Odbor rozvoje
města

Vyjádření
z hlediska územního
plánu

Bez připomínek.

Vyřizuje

Ing. Vogelová

oddělení územního
plánování
z hlediska údržby
komunikací a zeleně

oddělení investic

z hlediska
připravovaných investic
města

Nedoporučujeme - jedná se o
veřejné prostranství, užívané pro
veřejné parkování.
Bez připomínek.

paní Racková

Ing. Jelínek

Odd. pozemků:
- žadatel
- na požadované p. p. 2567/2 v k. ú. Trutnov je stání na kontejnery, které přísluší k domu čp. 355
(EXPRES MENU),
- p. p 277/1 využívají k parkování i obyvatelé z okolních domů.
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Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

RM 2021-1234/22
Porada vedení
do p or uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
ne d op or uč uj e
01.01
2
zastupitelstvu města schválit prodej p. p. 2567/2 (77,00 m ) v k. ú. Trutnov
k parkování.
Zastupitelstvo města Trutnova
n e sc h v al u j e
01.01
2
k
prodej p. p. 2567/2 (77,00 m ) v k. ú. Trutnov
parkování.
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