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Pozemky – nájemní smlouvy

Důvodová zpráva:
Viz. níže.
Přílohy:
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem - ORJ -, položka Kontrola materiálu právníkem před PV
Datum: 07.09.2020

Mgr. Denisa Pavlová
Podpis vedoucí odboru: Ing. Štěpánka Musilová

*1) (č. ž. 169/20) Pozemky – nájemní smlouvy – po zveřejnění:
==================================================
Žádost pana Jana Kühnla o prodloužení nájemní smlouvy č. 290 018 na pronájem st. p. 5055 (31,00
2
2
2
m ), st. p. 5264 (5,00 m ) obě v k. ú. Trutnov a st. p. 1313 (20,00 m ) v k. ú. Horní Staré Město.

1

2

st. p. 5055 (31,00 m ) v k. ú. Trutnov

2

st. p. 5264 (5,00 m ) v k. ú. Trutnov

2

2

st. p. 1313 (20,00 m ) v k. ú. Horní Staré Město

Vyjádření ORM:
Odbor rozvoje
města

Vyjádření
z hlediska územního
plánu

oddělení územního
plánování

Vyřizuje

Bez připomínek.
Mgr. Hlíza

z hlediska údržby
komunikací a zeleně

oddělení investic

Odůvodnění

z hlediska
připravovaných investic
města

Bez připomínek.

Bez připomínek.

Ing. Jelínek

Oddělení pozemků:
- Pan Jan Kühnl uzavřel s městem Trutnov nájemní smlouvu č. 290 018 ve znění dodatku č. 1
2
2
na pronájem st. p. 5055 (31,00 m ), st. p. 5264 (5,00 m ) obě v k. ú. Trutnov a st. p. 1313
2
(20,00 m ) v k. ú. Horní Staré Město k umístění prodejních stánků s autobusovými
2
zastávkami, které budou sloužit veřejnosti za nájemné ve výši 500,00 Kč/m /rok (za pozemky
2
pod prodejními stánky v k. ú. Trutnov), ve výši 350,00 Kč/m /rok (za pozemky pod prodejními
2
stánky v k. ú. Horní Staré Město) a ve výši 50,00 Kč/m /rok (za pozemky pod autobusovými
zastávkami). Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2021.
- Dle usnesení RM č. 2017-422/8 ze dne 24.04.2017 byla schválena cena za pronájem
2
pozemku v k. ú. Trutnov k podnikatelským účelům ve výši 600,00 Kč/m /rok a v k. ú. Horní
2
Staré Město ve výši 400,00 Kč/m /rok.

3

Záměr dle usnesení RM č. 2020-709/14 ze dne 27.07.2020 byl zveřejněn od 29.07.2020 do
14.08.2020, v dané době nebyla doručena žádná námitka ani jiná nabídka.
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

RM 2020-709/14
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
2
2
pronájem st. p. 5055 (31,00 m ), st. p. 5264 (5,00 m ) obě v k. ú.
2
Trutnov a st. p. 1313 (20,00 m ) v k. ú. Horní Staré Město na dobu
určitou do 31.12.2026 panu Janu Kühnlovi k umístění stávajících
prodejních stánků s autobusovými zastávkami, které budou sloužit
2
veřejnosti za nájemné ve výši 600,00 Kč/m /rok (za pozemky pod
2
prodejními stánky v k. ú. Trutnov – celkem cca 21,00 m ), ve výši
2
400,00 Kč/m /rok (za pozemky pod prodejními stánky v k. ú. Horní
2
2
Staré Město - celkem cca 12,5 m ) a ve výši 50,00 Kč/m /rok za
2
pozemky pod autobusovými zastávkami – celkem cca 22,5 m .
Nájemce přenechá čekárny bezplatně do užívání městu Trutnov.

Návrh na usnesení ZM
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