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Pozemky – 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:

Ing. Štěpánka Musilová

*1) (žádost č. 133/VP20) RM bere na vědomí:
==============================================================
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 16.09.2020 do 14.10.2020.
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Oddělení pozemků
- Společnost NLL s. r. o. uzavřela s městem Trutnov nájemní smlouvu, která má platnost do
15.09.2020.
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- Dne 07.09.2020 porada vedení schválila 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,
2
a to od 16.09.2020 do 14.10.2020 za nájemné ve výši 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.
- Usnesením RM č. 2020-402/9 ze dne 04.05.2020 bylo schváleno prominutí nájemného u
letních předzahrádek (včetně umístění pouze stolku a židlí) před provozovnami u smluv o
nájmu pozemku v majetku města Trutnova s nájemci, kteří požádali/požádají o uzavření
smlouvy tak, že za období od 11.05.2020 do 31.12.2020 nebude hrazeno.
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV
Návrh na usnesení RM

Rada města Trutnova
b e r e n a v ěd o m í
0 1. 0 1
prominutí úhrady nájemného dle usnesení RM č. 2020-402/9, společnosti
NLL s. r. o.

Návrh na usnesení ZM
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