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*1) (č. ž. 188/20) Pozemky – ukončení:
==================================================
Žádost pana Lukáše Beráka o ukončení nájemní smlouvy č. 019 033 na pronájem části p. p. 2227/1
2
2
(8,00 m ) a části p. p. 2227/2 (17,00 m ) obě v k. ú. Trutnov dohodou.

1

Oddělení pozemků
- Pan Lukáš Berák uzavřel s městem Trutnov nájemní smlouvu č. 019 033 na pronájem části
2
2
p. p. 2227/1 (8,00 m ) a části p. p. 2227/2 (17,00 m ) obě v k. ú. Trutnov k parkování dvou
automobilů DotaxiGo (dvě parkovací místa) s tím, že v době kulturních a sportovních akcí
nebude nájemce parkovací místa užívat. Povolení a zřízení vodorovného a svislého
dopravního značení si zajistí nájemce na vlastní náklady. Smlouva je uzavřena na dobu
neurčitou.
- Smlouva umožňuje ukončení vzájemnou dohodou.
- Pan Lukáš Berák výše uvedené pozemky nezačal k parkování užívat.
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
ukončení nájemní smlouvy č. 019 033 na pronájem části p. p. 2227/1
2
2
(8,00 m ) a části p. p. 2227/2 (17,00 m ) obě v k. ú. Trutnov, uzavřené
s panem Lukášem Berákem, dohodou ke dni 31.07.2020.

Návrh na usnesení ZM

2

*2) (č. ž. 193/20) Pozemky – ukončení:
==================================================
Žádost společnosti Pepperl + Fuchs Manufacturing s. r. o. o ukončení smlouvy o nájmu nemovité věci
2
č. 3615 160 015 na pronájem části p. p. 2057 (0,85 m pohledové plochy) v k. ú. Horní Staré Město
dohodou k 31.08.2020.

Oddělení pozemků
- Společnost Pepperl + Fuchs Manufacturing s. r. o. uzavřela s městem Trutnov smlouvu o
2
nájmu nemovité věci č. 3615 160 015 na pronájem části p. p. 2057 (0,85 m pohledové
plochy) v k. ú. Horní Staré Město k umístění informační – směrové tabule.
- Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
- Původně společnost Pepperl + Fuchs Manufacturing s. r. o. podala výpověď ze smlouvy
s šestiměsíční výpovědní lhůtou k 31.12.2020, následně bylo společností požádáno o
ukončení smlouvy dohodou k 31.08.2020.
- Smlouva umožňuje ukončení výpovědí jednou ze smluvních stran bez udání důvodu
s šestiměsíční výpovědní lhůtou nebo vzájemnou dohodou.
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
ukončení smlouvy o nájmu nemovité věci č. 3615 160 015 na pronájem
2
části p. p. 2057 (0,85 m pohledové plochy) v k. ú. Horní Staré Město,
uzavřené se společností Pepperl + Fuchs Manufacturing s. r. o.,
dohodou ke dni 31.08.2020.

Návrh na usnesení ZM
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