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*1) (ž.č. 12/20) Pozemky – smlouva
=========================================================================
Žádost společností OLFIN CAR-VELA Trutnov o výpůjčku sněžné rolby.

Vážená paní Inženýrko,
žádáme vás o výpůjčku rolby, kterou náš spolek využívá k úpravě běžeckých tratí pro občany města
Trutnova i pro naše sportovce v případě dobrých sněhových podmínek. Jedná se o rolbu, která byla
zakoupena městem Trutnov a zčásti byla kryta dotacemi. Nyní již skončilo období, kdy z důvodu
dotací nemůže být rolba svěřena do správy jinému subjektu, proto vás žádám o její zapůjčení našemu
spolku. Údržba rolby je a bude hrazena z dotace města Trutnova (Dotace na úpravu běžeckých tratí).

Za vyřízení mojí žádosti předem děkuji

Jitka Daňková
Předseda spolku Olfin Car Ski team
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Oddělení pozemků:
- Starší sněžná rolba byla zakoupena městem. Z větší části byla kupní cena kryta dotacemi. Jednalo
se o operativní program příhraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013.
- Pořizovací cena rolby byla 1.056.000,00 Kč.
- Rok výroby rolby je 2010.
- Nyní skončilo období pětileté udržitelnosti, po které z důvodu přijetí dotace nemohla být rolba
svěřena do správy jinému subjektu.
- Společnost OLFIN CAR-VELA Trutnov má s městem uzavřenou nájemní smlouvu č. 220 458 ve
znění dodatků č. 1 a 2 na dobu určitou do 31.08.2031.

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

RM 2019-1130/22
Porada vedení
do p or uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
sc h v al u j e
01.01
uzavření smlouvy o výpůjčce sněžné rolby Kässbohrer Pisten se
společností OLFIN CAR-VELA Trutnov na dobu určitou 5 let za
účelem úpravy běžeckých tratí na území města Trutnova s tím, že
veškeré náklady spojené s provozem a údržbou rolby hradí
vypůjčitel.

Návrh na usnesení ZM
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