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1. (Ž. č. 251/16) Pozemky – věcné břemeno:
===================================
Žádost společnosti HD internet, s. r. o., o zřízení věcného břemene na části p. p. 2656/1, p. p.
2656/27, p. p. 2656/28, p. p. 2656/29, p. p. 2656/99, p. p. 2656/100, p. p. 2656/383, p. p. 2656/419 a
p. p. 2832 v k. ú. Trutnov za účelem uložení chrániček pro optický kabel.

Odbor majetku města:
- stavba byla provedena v roce 2010 při výstavbě inženýrských sítí
- v budoucnu budou do chrániček zafouknuta optická vlákna pro vysokorychlostní internet
- stavba je již hotová a je zaměřena geometrickým plánem č. 4450-198/2016 z 12.01.2017
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- obvyklá cena je 4824,00 m x 133,33 Kč/m x 21 % DPH = 778 253,00 Kč.
- veřejnou podporu ve smyslu práva EU lze poskytnout v režimu de minimis; výše podpory =
778.253,00 Kč – 12.100,00 Kč = 776.153,00 Kč.
- dne 19.04.2017 došlo k doplnění žádosti ze strany společnosti HD internet, s. r. o., ohledně vlivu na
cenu pro spotřebitele.

Vyjádření právníka (Mgr. Smek):
Variantu A), tj. zřízení věcného břemene za nižší než obvyklou cenu, je zapotřebí v souladu se
zásadou hospodárnosti zdůvodnit, a to zájmem obce či jejích občanů. Domnívám se, že dostatečným
zdůvodněním je v tomto případě podložené tvrzení, že nedojde k navýšení ceny služby pro odběratele
(ke kterému by jinak muselo dojít) – viz doplnění žádosti ze strany společnosti HD internet ze dne
19.04.2017.
Varianta B) je bez problémů.

Předchozí usnesení
Porada vedení
do p or uč uj e
Návrh na usnesení PV
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
ALTERNATIVNÉ
Rada města Trutnova
A)
s c h va l uj e
01. 01
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti HD internet, s.
r. o., spočívajícího v právu uložení a provozování chrániček pro optický
kabel na části p. p. 2656/1, p. p. 2656/27, p. p. 2656/28, p. p. 2656/29, p. p.
2656/99, p. p. 2656/100, p. p. 2656/383, p. p. 2656/419 a p. p. 2832 v k. ú.
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Trutnov v celkovém rozsahu 4824,00 m za jednorázovou úplatu ve výši
10.000,00 Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
do p or uč uj e
Návrh na usnesení RM 02. 01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí veřejné podpory v režimu de
minimis ve výši 766.153,00 Kč, resp. ve výši rozdílu mezi běžnou cenu
věcného břemene dle předloženého materiálu vč. DPH a jeho sjednanou
cenou ve výši 10.000,00 Kč + DPH pro společnost HD internet, s. r. o.
B)
nes c h v a luj e
01. 01
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti HD internet, s.
r. o., spočívajícího v právu uložení a provozování chrániček pro optický
kabel na části p. p. 2656/1, p. p. 2656/27, p. p. 2656/28, p. p. 2656/29, p. p.
2656/99, p. p. 2656/100, p. p. 2656/383, p. p. 2656/419 a p. p. 2832 v k. ú.
2
Trutnov v celkovém rozsahu 4824,00 m za jednorázovou úplatu ve výši
10.000,00 Kč + DPH.
Zastupitelstvo města Trutnova
sc h v al u j e
01. 01
Návrh na usnesení ZM poskytnutí veřejné podpory v režimu de minimis ve výši 766.153,00 Kč,
resp. ve výši rozdílu mezi běžnou cenu věcného břemene dle
předloženého materiálu vč. DPH a jeho sjednanou cenou ve výši
10.000,00 Kč + DPH pro společnost HD internet, s. r. o.

