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*1) Pozemky –- záměr města - nájemní smlouvy:
===================================================================
Aktualizace nájemní smlouvy č. 280 064 uzavřené s TJ Jiskra Bohuslavice.
Odbor rozvoje města, oddělení investic vybudovalo v Bohuslavicích u fotbalového hřiště
nové zázemí pro TJ. Jedná se o objekt šaten na st.p. 214 k.ú. Bohuslavice nad Úpou, septik,
biofiltr, venkovní kanalizaci a výustní objekt na p.p. 127/1 a p.p. 591. Dále o vodovodní
přípojku na p.p. 124/2, 127/1 a 131/2 k.ú. Bohuslavice nad Úpou.

Odd. pozemků
Zápisem nového objektu do katastru nemovitostí vznikla nová st.p. 214, která není
předmětem nájmu. Dále došlo ke změně výměr pronajatých parcel.
Nově bude předmětem nájmu budova šaten čp. 101 a inženýrské sítě včetně septiku a
biofiltru.

Předchozí usnesení
Porada vedení
doporučuje
Návrh na usnesení PV
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
souhlasí
01.01
se zveřejněním záměru města pronajmout p.p. 131/2 (10067 m2),
p.p. 124/2 (277 m2), p.p. 127/1 (1364 m2) a st.p. 214 (345 m2) jejíž
Návrh na usnesení RM součástí je budova čp. 101 (šatny) včetně septiku, biofiltru, venkovní
kanalizace, výpustního objektu na p.p. 127/1 a p.p. 591 a vodovodní
přípojky na p.p. 124/2, p.p. 127/1 a p.p. 131/2 vše v k.ú.
Bohuslavice nad Úpou Tělovýchovné jednotě Jiskra Bohuslavice
nad Úpou, ke sportovní činnosti za nájemné ve výši 100 Kč/rok,
na dobu určitou do 31.10.2033.
Návrh na usnesení ZM

