RM_02_M3b3
MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

18.01.2016

Datum projednání v RM

25.01.2016

Datum projednání v ZM

-

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV
Návrh na usnesení RM
Návrh na usnesení ZM

odbor
majetku města

Zpracoval

Ing. Miroslava Šormová

Předkládá

Mgr. Tomáš Hendrych

Pozemky – záměr města - nájemní smlouvy

Důvodová zpráva:
Viz níže.
Přílohy:
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ-, položka-.
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 19.01.2016

Podpis vedoucího odboru: Ing. Radek Hojný

*1) Pozemky – záměr města - nájemní smlouvy:
==================================================
Ústní žádost pana Jaroslava Školníka o pronájem (pokračování nájemního vztahu) p.p. 835
(3584 m2) k.ú. Babí.
Vyjádření ORM:
Odbor rozvoje
města

oddělení územního
plánování

oddělení investic

Vyjádření
z hlediska územního
plánu s předloženým
záměrem
souhlasíme
z hlediska údržby
komunikací a zeleně s
předloženým záměrem
souhlasíme
z hlediska připravovaných
investic města
souhlasíme

Odůvodnění

Vyřizuje

Bc. Hlíza

Ing. Jelínek

Odd. pozemků
- Pan Školník měl pozemek pronajatý na základě nájemní smlouvy č. 6489 N08/54 od
Státního pozemkového úřadu za roční nájemné 204 Kč do 30.6.2015.
- Parcelu 835 k.ú. Babí nabylo město Trutnov na základě smlouvy o bezúplatném převodu
pozemků č. 1002991554.
- Město bylo upozorněno, že pozemek je pronajat panu Jaroslavu Školníkovi. Na základě
naši výzvy se pan Školník dostavil na odbor majetku města a požádal o jeho pronájem.
- Pan Školník pozemek dále udržoval. Souhlasí s nájemným ve výši 0,10 Kč/m2/rok.
- Žadatel vlastní další pozemky v okolí a užívá je k zemědělské činnosti.
- Louka se nachází za potokem po levé straně hlavní silnice na Žacléř. Součástí parcely je
potok.
Předchozí usnesení
Porada vedení
doporučuje
Návrh na usnesení PV
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
souhlasí
01.01
Návrh na usnesení RM se zveřejněním záměru města pronajmout p.p. 835 (3584 m2)
v k.ú. Babí na dobu neurčitou panu Jaroslavu Školníkovi
k sečení (provozování zemědělské výroby) za nájemné ve výši
0,10 Kč/m2/rok.
Návrh na usnesení ZM

