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Plán reinvestic v rekreačním areálu Dolce pro rok 2021

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
schvaluje
01.01
plán reinvestic v rekreačním areálu Dolce pro rok 2021 dle předloženého
návrhu v celkové výši 690.000,- Kč.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Na základě uzavřené nájemní smlouvy evid. č. 0333/O/M/17 má v pronájmu společnost JOPO Relax
s. r. o., IČ 05698782, soubor movitého a nemovitého majetku v areálu rekreačního střediska Dolce –
restaurace, kiosek č. 1, kiosek č. 2, části přilehlého pozemku spolu s kempem a sportovištěm a
dalšími přilehlými pozemky. Ve smlouvě je uvedeno:
Článek VI. Investiční komise:
bod 3) Nájemce bude navrhovat investiční komisi s dostatečným předstihem investice hrazené
z prostředků nájemného tak, aby mohla tato činit odpovědná rozhodnutí.
bod 4) Z vybraných finančních prostředků za pronájem nemovitého majetku budou kryty náklady na
schválené investice, opravy většího rozsahu, technické zhodnocení, případně havárie atp. majetku
města Trutnova, tak aby finanční prostředky byly účelně využity.
bod 5) Všechny návrhy investiční komise podléhají schválení radou města.
Dne 16.12.2020 předložil pan Josef Pokorný, jednatel společnosti JOPO Relax s. r. o.,Investiční
komici plán reinvestic v rekreačním areálu Dolce pro rok 2021 v celkové výši 690.000,- Kč., která
plán projednala.
Jedná se o rekonstrukci přístupových chodníčků do finských chat č. 22, 23 a 24 a spojovacího
chodníku za všemi finskými chatami vč. pokácení smrků; o automatickou závoru k recepci; o
odvodnění plochy u kiosku na pláži; o opravu zastřešení stání pro vozidla mezi zděnými chatami 1 –
21; o rekonstrukci pokojů chatek 6, 7, 20, C; o lokální opravu střechy restaurace; o výměnu
hydroizolace, dlažby a madla zábradlí na terase restaurace; o výměnu dveří z nákladové rampy do
zázemí kuchyně restaurace; o výměnu 3 ks oken v kuchyni restaurace.
Přílohy: návrh reinvestic firmy JOPO Relax, s.r.o. , záznam z jednání Investiční komise
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem: ORJ - 39, položka – 5171, ODPA - 3429.
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 21.12.2020
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