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Zpráva pro 15. zasedání zastupitelstva města Slatiňany konané dne 23. června 2021
Název:

Podání žádosti o převod "Kočičího hrádku"

Předkládá:

Rada města Slatiňany
MVDr. Ivan Jeník – starosta

Zpracoval:

Ing. Vladimír Rašín – vedoucí OS

Konzultováno:

-

Vedoucí odboru:

Ing. Vladimír Rašín – OS

Tajemník MěÚ:

Ing. Josef Prokš

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka k jednání s Lesy ČR, s. p.,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, lesní správou Nasavrky
o koupi části pozemkové parcely č. 604/1 v k. ú. Slatiňany o výměře cca 133 m 2 a na něm
umístěného „Kočičího hrádku“ ve znění zprávy č. 13/15.
Důvodová zpráva
Na základě předběžných jednání se zaměstnanci Lesní správy Nasavrky Lesů ČR je možné
zažádat společnost Lesy ČR, s. p. o koupi části pozemkové parcely č. 604/1 v k. ú. Slatiňany o
výměře cca 133 m 2 a na něm umístěného „Kočičího hrádku“.
Město Slatiňany je historicky spojeno s rodinou Auerspergů a s jimi vybudovanými
nemovitostmi (zámkem, hřebčínem, Švýcárnou a v neposlední řadě s Kočičím“ hrádkem - dále
jen Hrádek). Hrádek je cílem výletů dětí z celé republiky a přispívá k turistické přitažlivosti
Slatiňan.
Bylo předběžně domluveno, že velikost oddělovaného pozemku bude cca 2 m od stavby hrádku
(manipulační plocha pro opravy apod.).
Z některých pramenů je patrné, že Hrádek je kulturní památkou. V oficiálním seznamu
kulturních památek však uveden není. Z tohoto důvodu může být získání oficiálního odhadu
problematické a těžko lze předvídat cenu.
Postup by byl následující: město zašle oficiální žádost dle navrhovaného usnesení. Město
zajistí vypracování geometrického plánu a Lesy ČR znalecký posudek. O ceně bude město
informováno, aby zvážilo cenovou náročnost koupě. V kladném případě Lesy ČR projednají
prodej v rámci svých postupů a kompetencí.
Domníváme se, že vlastnictví Hrádku městem Slatiňany je prestižní záležitostí, avšak jeho
získání musí být za rozumnou cenu.
Na úložišti: 8. června 2021
Přílohy: Ve Slatiňanech dne 8. června 2021

