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1)* (ž.č. 210/15) Pozemky - doporučení pro ZM - prodej - po zveřejnění
=======================================================
Pionýrská skupina Podskalák požádala v roce 2014 město Trutnov o prodej za kupní cenu
1 Kč/m², popř. darování p. p. 462/1 (3133 m²) a p. p. 462/2 (224 m²) v k. ú. Studnice u Jívky.
Rada města Trutnova doporučila zastupitelstvu města usnesením RM 2015-57/2 ze dne
26.1.2015 přijmout následující usnesení:
[ 2015 - 57 ]
p. p. 462/1, p. p. 462/2, k. ú. Studnice u Jívky
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:02.03.2015 *
nesouhlasit s prodejem p. p. 462/1 (3133 m²) a p. p. 462/2 (224 m²) v k. ú. Studnice u Jívky Pionýrské
skupině Podskalák za kupní cenu 1,- Kč/m²
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:02.03.2015 *
nesouhlasit s darováním p. p. 462/1 (3133 m²) a p. p. 462/2 (224 m²) v k. ú. Studnice u Jívky
Pionýrské skupině Podskalák.

Na podnět žadatele byla žádost stažena z projednání v zastupitelstvu města Trutnova na jeho
zasedání dne 2. března 2015.
Po předchozím jednání s vedením města Trutnova a po písemné výzvě podala Pionýrská
skupina Podskalák dne 22.7.2015 novou žádost o prodej p. p. 462/1 (3133 m²) a p. p. 462/2
(224 m²) v k. ú. Studnice u Jívky za kupní cenu 5 000 Kč:

Vyjádření ORM:
Odbor rozvoje a
majetku 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

Usnesením RM 2011-957/19 ze dne 12.9.2011 byla schválena úvodní cena pro jednání při
prodeji pozemků v integrovaných obcích jako zahrádky a k rozšíření pozemků u domu
150 Kč/m2 a k podnikatelským účelům 300 Kč/m2.
odd. pozemků:
- Pionýrská skupina Podskalák má požadované pozemky v nájmu k provozování letního
tábora pro děti a k umístění objektů (kuchyně, umývárny, koupelny, klubovny, chatek a WC)
za nájemné ve výši 150 Kč/rok na dobu neurčitou,
- jedná se o rekreační oblast blízko Teplických skal,
- zastupitelstvo města Trutnova usnesením č. 2015-127/3 schválilo prodej p.p. 1106/8 (223
m2) v k.ú. Babí Občanskému sdružení Stachelberg za kupní cenu ve výši 1 500 Kč, jako
pozemek nad ženijním úkrytem ÚŽ 6. Pro prodej pozemků, pod kterými je podzemní stavba,
není radou města úvodní cena pro jednání stanovena. Kupní cenu ve výši 1 500 Kč navrhlo
Občanské sdružení Stachelberg na základě toho, že získalo od České republiky - Ministerstva
obrany sousední pozemek p.p. 1106/7 (186 m2) v k.ú. Babí v ceně, jenž odpovídá 6 Kč/m2,
- Pionýrská skupina Podskalák navrhuje kupní cenu ve výši cca 1,50 Kč/m2,
- v podané žádosti nebyla dostatečně zdůvodněna navržená kupní cena ve výši 5 000 Kč,
žadatel po výzvě k doplnění žádosti a zdůvodnění navrhované kupní ceny zaslal následující
vyjádření:

odd. pozemků:
do kupní smlouvy navrhujeme zakotvit následující omezení:
- zřízení věcného břemene ve prospěch města Trutnova na dobu 20 let, spočívajícího v povinnosti
vlastníka těchto pozemků zdržet se umístění jiných zařízení či provozování jiných činností než
táborů pro děti z Trutnova.
- při nedodržení této podmínky zaplatí kupující (povinný z věcného břemene) smluvní pokutu ve
výši 90% z ceny, kterou měly nemovitosti ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí, náklady na znalecký posudek bude hradit kupující,
- nabyvatel bude povinen vždy do 31.1. každého roku předat převodci písemnou zprávu za rok
předcházející o využívání pozemků pro pořádání dětského tábora,
- předkupní právo pro město Trutnov na dobu neurčitou za stejnou kupní cenu, tj. 5 000 Kč,
zřízeno jako právo věcné, rozšířeno i na jakékoliv jiné způsoby zcizení (§2140 odst. 2 OZ),
- kupující dále nad rámec sjednané kupní ceny uhradí veškeré ostatní případné náklady spojené
s převodem (zejména daň z nabytí nemovitých věcí, DPH, náklady na vklad do KN).

Vyjádření právníka (Mgr. Lamačová):
Vzhledem k tomu, že dle tvrzení žadatele spolek provozuje na požadovaných pozemích
převážně nepodnikatelskou činnost, která je převážně lokálního charakteru, mám za to, že lze
vyloučit ovlivnění soutěže v rámci EU. Tedy můžeme konstatovat, že v případě prodeje za
cenu nižší než obvyklou se nebude jednat o poskytnutí veřejné podpory.
Co se týče odchylky od ceny obvyklé dle § 39 odst. 2 zákona o obcích, domnívám se, že ta je
zdůvodněna dostatečně, díky městu prospěšnému účelu, věcnému břemeni, smluvní pokutě a
zajištění převodu předkupním právem.
Záměr byl zveřejněn od 27.1.2016 do 12.2.2016. V době zveřejnění nebyly doručeny žádné
námitky k záměru.
Předchozí usnesení

RM 2015-57/2, RM 2016-62/2
Porada vedení
doporučuje
Návrh na usnesení PV
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit prodej p.p. 462/1 (3133 m²) a p.p.
462/2 (224 m²) v k. ú. Studnice u Jívky Pionýrské skupině
Podskalák za kupní cenu 5 000 Kč. Kupující uhradí veškeré
Návrh na usnesení RM náklady spojené s převodem. Při prodeji bude zřízeno věcné
břemeno ve prospěch města Trutnova na dobu 20 let, spočívající v
povinnosti vlastníka těchto pozemků zdržet se umístění jiných
zařízení či provozování jiných činností než táborů pro děti
z Trutnova (bude zajištěno smluvní pokutou) a předkupní právo
pro město Trutnov na dobu neurčitou za kupní cenu ve výši
5 000 Kč.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
prodej p.p. 462/1 (3133 m²) a p.p. 462/2 (224 m²) v k. ú. Studnice u
Jívky Pionýrské skupině Podskalák za kupní cenu 5 000 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem. Při prodeji
Návrh na usnesení ZM bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch města Trutnova na dobu 20
let, spočívající v povinnosti vlastníka těchto pozemků zdržet se
umístění jiných zařízení či provozování jiných činností než táborů pro
děti z Trutnova (bude zajištěno smluvní pokutou) a předkupní právo
pro město Trutnov na dobu neurčitou za kupní cenu ve výši
5 000 Kč.

2)* (ž.č. 206/15) Pozemky - doporučení pro ZM - prodej - po zveřejnění
=======================================================
Žádost Ing. Zdeňka Horského a p. Zdeňka Horského ml. o prodej části p.p. 237/2 v k.ú. Voletiny
za kupní cenu ve výši 150 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků.

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

Usnesením RM 2011-957/19 ze dne 12.9.2011 byla schválena úvodní cena pro jednání při
prodeji pozemků v integrovaných obcích jako zahrádky a k rozšíření vlastních pozemků ve
výši 150 Kč/m2.
odd. pozemků:
- požadovaná část p.p. 237/2 v k.ú. Voletiny se nachází okolo pozemků s garážemi ve
vlastnictví žadatelů,
- Ing. Zdeněk Horský vlastní st.p. 220 včetně garáže, Zdeněk Horský ml. vlastní st.p. 219
včetně garáže, vše v k.ú. Voletiny,
- kontrolním měřením v programu Gramis bylo zjištěno, že se jedná o část p.p. 237/2 o
výměře cca 171 m2, přesná výměra bude zjištěna po zaměření geodetem.

Záměr byl zveřejněn od 27.1.2016 do 12.2.2016. V době zveřejnění nebyly doručeny žádné
námitky k záměru.

Předchozí usnesení

RM 2016-63/2
Porada vedení
doporučuje
Návrh na usnesení PV
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
Návrh na usnesení RM zastupitelstvu města schválit prodej části p.p. 237/2 (cca 171 m²) v
k.ú. Voletiny Ing. Zdeňku Horskému a p. Zdeňku Horskému ml. za
kupní cenu ve výši 150 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
Návrh na usnesení ZM prodej části p.p. 237/2 (cca 171 m²) v k.ú. Voletiny Ing. Zdeňku
Horskému a p. Zdeňku Horskému ml. za kupní cenu ve výši 150 Kč/m2
k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.

