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MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

18.01.2021

Datum projednání v RM 25.01.2021
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV
Návrh na usnesení RM
Návrh na usnesení ZM

Odbor
majetku města

-

Zpracoval

Dagmar Šitinová

Předkládá

Mgr. Tomáš Eichler

Pozemky – různé

Důvodová zpráva:
Viz. níže.
Přílohy:
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem - ORJ -, položka Kontrola materiálu právníkem před PV
Datum: 19.01.2021

Mgr. Denisa Pavlová
Podpis vedoucí odboru:

Ing. Štěpánka Musilová

*1) (č. ž. 334/20) Pozemky – zamítnutí:
==================================================
2
Žádost společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s. o pronájem části p. p. 2184 (5,00 m ) v k. ú.
Horní Staré Město za účelem výstavby pylonu (Dr. MAX) v termínu od června 2021 do listopadu 2021.
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2

Vyjádření ORM k možnosti pronájmu části p. p. 2184 (cca 5,00 m ) v k. ú. Horní Staré Město za
účele umístění směrové tabule:
Odbor rozvoje
Vyjádření
Odůvodnění
Vyřizuje
města
z hlediska územního
plánu
oddělení územního
plánování
z hlediska údržby
komunikací a zeleně

oddělení investic

z hlediska
připravovaných investic
města

Bez připomínek.

Nedoporučujeme. Pro město Trutnov
spravuje jednotný informační systém
společnost Hostalek Werbung. Vzhled
a velikost cedulí má být jednotný a na
sloupech veřejného osvětlení.
Upozorňujeme na možné zastínění
autobusové zastávky.

Oddělení pozemků
- V těsné blízkosti požadovaného pronájmu se nachází autobusová zastávka.
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Ing.
Vogelová
__________
p. Racková

Ing. Jelínek

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
n e s ch v a lu je
0 1. 0 1
2
pronájem části p. p. 2184 (cca 5,00 m ) v k. ú. Horní Staré Město
společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s. k umístění pylonu.

Návrh na usnesení ZM

3

*2) (č. ž. 14/21) Pozemky – ukončení:
==================================================
Žádost pana Davida Lněničky o ukončení nájemní smlouvy č. 019 059 na pronájem p. p. 1222/1
2
(832,00 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova k zahrádkářským účelům a k umístění kůlny (pozemek je
oplocen).

Oddělení pozemků
- Pan David Lněnička uzavřel s městem Trutnov nájemní smlouvu č. 019 059 na pronájem p. p.
2
2
1222/1 (832,00 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova k zahrádkářským účelům (827,00 m ) a
2
k umístění kůlny (5,00 m ) s tím, že bude pronajatý pozemek oplocen. Smlouva je uzavřena
na dobu určitou do 01.11.2024.
- Smlouva umožňuje ukončení výpovědí jednou ze smluvních stran bez udání důvodu
s jednoměsíční 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 nájemní smlouvy č. 019 059 na pronájem p. p. 1222/1 (832,00
2
m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova, uzavřené s panem Davidem Lněničkou,
dohodou ke dni 31.01.2021.

Návrh na usnesení ZM
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