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*1) (žádost č. 47/VP20) Pozemky – výpůjčka – po zveřejnění:
====================================================================
2
Žádost Stavební firmy Haase s. r. o. o výpůjčku části p. p. 933/18 (115,00 m ) v k. ú. Horní Staré
Město, ul. Zvonková k umístění lešení za účelem rekonstrukce bytového domu čp. 461-463 na dobu
určitou, a to od 01.05.2020 do 30.11.2020.
Výpůjčka bude realizována na základě Zásad 3/2015.

Oddělení pozemků
- Dne 24.04.2020 byla oddělení pozemků doručena žádost o výpůjčku pozemku.

1

Záměr byl zveřejněn od 06.05.2020 do 22.05.2020, v dané době nebyla doručena žádná námitka ani
jiná nabídka.

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

RM 2020-411/9
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. 933/18 (cca 115,00 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul.
Zvonková, Stavební firmě Haase s. r. o. k umístění lešení za účelem
rekonstrukce bytového domu čp. 461- 463 na dobu určitou, a to od
01.06.2020 do 30.11.2020.

Návrh na usnesení ZM

2

*2) (žádost č. 48/VP20) Pozemky – nájemní smlouva – po zveřejnění:
=============================================================================
2
Žádost paní Andrey Jónové o pronájem části p. p. 2213/1 (32,00 m ) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo
náměstí k umístění zahrádky pro hosty hotelu Grand, čp. 118, na dobu určitou, a to od 25.05.2020 do
01.10.2020.
Nájemné bude realizováno na základě Zásad 3/2015.

Záměr byl zveřejněn od 06.05.2020 do 22.05.2020, v dané době nebyla doručena žádná námitka ani
jiná nabídka.
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

RM 2020-403/9, RM 2020-402/9, ZM 2020-66/2
Porada vedení
d o por uč uj e
0 1. 0 1
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
sc h v al u j e
01 . 01
2
pronájem části p. p. 2213/1 (32,00 m ) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo
náměstí, paní Andree Jónové k umístění zahrádky před hotelem Grand na
2
dobu určitou, a to do 01.10.2020 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m /den.
b e re n a v ěd o mí
02.01
prominutí úhrady nájemného dle usnesení RM č. 2020-402/9.

Návrh na usnesení ZM

3

*3) (žádost č. 49/VP20) Pozemky – nájemní smlouva – po zveřejnění:
=============================================================================
2
Žádost pana Eduarda Bednaříka o pronájem části p. p. 150/1 (35,00 m ) v k. ú. Trutnov, k rozšíření
plochy zahrádky pro hosty za restaurací Pod Lékárnou, na dobu určitou, a to od 11.05.2020 do
31.08.2020.
Nájemné bude realizováno na základě Zásad 3/2015.

Záměr byl zveřejněn od 06.05.2020 do 22.05.2020, v dané době nebyla doručena žádná námitka ani
jiná nabídka.

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

RM 2020-404/9 , RM 2020-402/9, ZM 2020-66/2
Porada vedení
d o por uč uj e
0 1. 0 1
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
sc h v al u j e
01 . 01
2
pronájem části p. p. 150/1 (35,00 m ) v k. ú. Trutnov, panu Eduardu
Bednaříkovi k rozšíření zahrádky za restaurací Pod Lékárnou na dobu
2
určitou, a to do 31.08.2020 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m /den.
b e re n a v ěd o mí
02.01
prominutí úhrady nájemného dle usnesení RM č. 2020-402/9.

Návrh na usnesení ZM

4

