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*1) (č. ž. 299/20) Pozemky – nájemní smlouva
====================================================
Žádost spolku Montessori Trutnov, z. s. o rozšíření nájemní smlouvy č. 020 018 ve znění dodatku č. 1
o výsadbu ovocných stromů a jedlých keřů.
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Situace ze žádosti – výsadba ovocných stromů a jedlých keřů

Oddělení pozemků
- Spolek Montessori Trutnov, z .s. s městem Trutnov uzavřel nájemní smlouvu č. 020 018 ve
2
znění dodatku č. 1 na pronájem části p. p. 179/1 (10 615,00 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k vybudování zahrady v přírodním stylu (+ hřiště a přístřešek) s tím, že je povoleno dočasné
oplocení (drátěné – poplastované pletivo, plotové sloupky, brána a dvě malé branky).
Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.03.2026.
- Dne 22.10.2020 bylo telefonicky zjištěno, že spolek Montessori Trutnov, z. s. na pronajaté
části pozemku vysází cca 10 ks ovocných stromů a cca 10 ks jedlých keřů.
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Pronájem dle nájemní smlouvy č. 020 018 ve znění dodatku č. 1

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Rada města Trutnova
s ch v a lu je
0 1. 0 1
výsadbu desíti ovocných stromů a desíti jedlých keřů na pronajaté
2
části p. p. 179/1 (10 615,00 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova spolku
Montessori Trutnov, z. s. s tím, že po ukončení nájemní smlouvy,
pokud se nedohodne pronajímatel s nájemcem na jejich ponechání,
budou stromy bez náhrady odstraněny.

Návrh na usnesení ZM
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