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Číslo bodu:

2

Název bodu:

Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1685/2 (dle GP) v k.ú.
Hronov, Královéhradecký kraj

Zodpovídá:

Ing. Bronislava Havelková

Zpracoval/a/i:

Ing. Bronislava Havelková

Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2/1/2021
Zastupitelstvo města Hronov schvaluje bezúplatný převod (přijetí daru) pozemku p. č. 1685/2
(ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 600 m²), který byl oddělen z původního pozemku p. č.
1685 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o původní výměře 2 201 m²) geometrickým plánem č.
1420-623/2020 ze dne 2.2.2021 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí), vše v k. ú. a obci
Hronov, z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ
70889546, do vlastnictví města Hronov. Na pozemku se nachází nově zrekonstruovaný chodník a
zeleň, které město vlastní a udržuje.
Zastupitelstvo města Hronov zároveň souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s formulací zákazu
zcizení:
„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitých věcí, které se zřizuje
bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude řádně
pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem a zelení, v souladu s veřejným zájmem, tj.
zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům
neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce“

Důvodová zpráva:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, nabízí
k bezúplatnému převodu (dar) pozemek parc. č. 1685/2 o výměře 600 m2, který vznikl oddělením
z původního pozemku parc. č. 1685.

Pozemek k převodu je pozemkem pod chodníkovým tělesem a zelenými pásy. Investorem stavby je
město Hronov. Na stavbu chodníku bude navazovat další stavba v rámci akce: „II/303 Velké Poříčí
Hronov“ po jejíž realizaci budou chodníky majetkově převedeny na město Hronov.

Radou města nebylo předjednáno.

Usnesení bylo převzato z požadavku Královéhradeckého kraje.
1/2

Příloha č. 1: 1_katastralni_snimek.pdf
Příloha č. 2: 2.1_GP_snimek.pdf
Příloha č. 3: 2.2_GP_vymery.pdf

V Hronově 15.02.2021
Předkládá: Ing. Bronislava Havelková (referent/ka)
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