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*1) (žádost č. 245/VP19) Pozemky – nájemní smlouvy – po zveřejnění:
==============================================================
2
Žádost paní Jindřišky Matušíkové o pronájem části st. p. 114 (1,00 m ) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo
náměstí k umístění reklamního stojanu (CUKRÁRNA INKA) na dobu určitou, a to od 01.01.2020 do
31.12.2020.
Pronájem bude realizován na základě Zásad 3/2015.

1

Oddělení pozemků
- Paní Jindřiška Matušíková uzavřela s městem Trutnov nájemní smlouvu, která měla platnost
do 31.12.2019.
- Nová žádost byla podaná dne 20.12.2019.
Záměr dle usnesení PV č. 2020-14/2 ze dne 21.01.2020 byl zveřejněn od 22.01.2020 do 07.02.2020,
v dané době nebyla doručena žádná námitka ani jiná nabídka.
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

PV 2020-14/2
Porada vedení
d o por uč uj e
0 1. 0 1
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
s ch v a lu je
0 1. 0 1
2
pronájem části st. p. 114 (cca 1,00 m ) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo
náměstí, paní Jindřišce Matušíkové k umístění reklamního stojanu
(CUKRÁRNA INKA) na dobu určitou, a to od 09.03.2020 do 31.12.2020
2
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m /den s tím, že bude před podpisem
smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 114
2
(cca 1,00 m ) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.01.2020 do 08.03.2020
2
ve výši 3,00 Kč/m /den.

Návrh na usnesení ZM

2

*2) (žádost č. 1/VP20) Pozemky – nájemní smlouvy – po zveřejnění:
==============================================================
2
Žádost společnosti NLL s. r. o. o pronájem části p. p. 2213/16 (55,00 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Kostelní
k umístění letní předzahrádky na dobu určitou, a to od 01.05.2020 do 15.09.2020.
Pronájem bude realizován na základě Zásad 3/2015.

Záměr dle usnesení PV č. 2020-15/2 ze dne 21.01.2020 byl zveřejněn od 22.01.2020 do 07.02.2020,
v dané době nebyla doručena žádná námitka ani jiná nabídka.
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

PV 2020-15/2
Porada vedení
d o por uč uj e
0 1. 0 1
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
s ch v a lu je
0 1. 0 1
2
pronájem části p. p. 2213/16 (cca 55,00 m ) v k. ú. Trutnov, ul.
Kostelní, společnosti NLL s. r. o. k umístění letní předzahrádky na
dobu určitou, a to od 01.05.2020 do 15.09.2020 za nájemné ve výši
2
1,50 Kč/m /den s tím, že předzahrádka nebude provozována v době
nočního klidu a společnost zajistí, aby na ní v této době nedocházelo
ke konzumaci nápojů.

Návrh na usnesení ZM

3

*3) (žádost č. 3/VP20) Pozemky – výpůjčka – po zveřejnění:
====================================================================
Žádost Společenství vlastníků jednotek domu čp. 582 ulice V. Nováka v Trutnově a čp. 584, ulice
2
Blanická v Trutnově o výpůjčku části p. p. 237/46 (10,00 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Blanická k umístění
lešení (fasáda a oprava balkonů) s termínem užívání od února 2020 do června 2020.
Výpůjčka bude realizována na základě Zásad 3/2015.

Oddělení pozemků
- Společenství vlastníků jednotek domu čp. 582 ulice V. Nováka v Trutnově a čp. 584, ulice
Blanická v Trutnově uzavřelo s městem Trutnov smlouvu o výpůjčce, která má platnost do
29.02.2020.
Záměr dle usnesení PV č. 2020-16/2 ze dne 21.01.2020 byl zveřejněn od 22.01.2020 do 07.02.2020,
v dané době nebyla doručena žádná námitka ani jiná nabídka.
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

PV 2020-16/2
Porada vedení
d o por uč uj e
0 1. 0 1
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
s ch v a lu je
0 1. 0 1
2
výpůjčku části p. p. 237/46 (cca 10,00 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Blanická,
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 582 ulice V. Nováka
v Trutnově a čp. 584, ulice Blanická v Trutnově k umístění lešení (fasáda
a oprava balkonů) na dobu určitou, a to od 01.03.2020 do 30.06.2020
s tím, že bude zachován průchod.

Návrh na usnesení ZM

4

*4) (žádost č. 17/VP20) Pozemky – výpůjčka:
==================================================
Žádost spolku VOJENSKÁ VOZIDLA TRUTNOV z. s.:

5

Požadované pozemky:

6

Oddělení pozemků
- Spolek VOJENSKÁ VOZIDLA TRUTNOV z. s. pořádal akci Vojenská vozidla na Stachelbergu
i v předešlých letech. Při konání akce v loňském roce si nájemce sousedního pozemku
stěžoval na způsobené škody, které mu vznikly na pronajatém pozemku.
- P. p. 1042 v k. ú. Babí je pronajata dle nájemní smlouvy č. 018 024 k pastvě a sečení.
- P. p. 2834 v k. ú. Babí je čtyřmetrová komunikace.
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Porada vedení
d o por uč uj e
0 1. 0 1
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
s ch v a lu je
0 1. 0 1
2
výpůjčku p. p. 2863/7 (5 088,00 m ) v k. ú. Babí, spolku VOJENSKÁ
VOZIDLA TRUTNOV z. s. za účelem parkování osobních vozidel
(pořádání zábavné a kulturní akce pro děti a veřejnost – Vojenská
vozidla na Stachelbergu) dne 16.05.2020 s tím, že bude zachován
průjezd. Před podpisem smlouvy bude doložen souhlas společnosti
LOM Babí, a. s.
n e sc h v a lu j e
0 2. 01
2
2
výpůjčku části p. p. 1042 (cca 971,00 m ) a p. p. 2834 (638,00 m ) v
k. ú. Babí, spolku VOJENSKÁ VOZIDLA TRUTNOV z. s. za účelem
vystavování historické vojenské techniky z období ČSLA dne
16.05.2020.

Návrh na usnesení ZM

7

