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

-

Datum projednání v RM

06.04.2021

Datum projednání v ZM

-

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Odbor
majetku města

Zpracoval

Bc. Soňa Mazalová

Předkládá

Mgr. Tomáš Eichler

Výpůjčka nebytových prostor, zveřejnění: Školní čp. 151 (Galerie draka)
RM 2012-689/15
Rada města Trutnova
souhlasí
01.01
se zveřejněním záměru výpůjčky nebytových prostor v čp. 151 Školní ul.
v Trutnově, umístěných v 1. PP a 1. NP o celkové výměře 241,50 m2 (v 1. PP
schodiště 10,97 m2, chodba 16,96 m2, WC personál 1,82 m2, WC – předsíň
s úklidovou skříní 2,37 m2, prezentační místnost 35,87 m2, místnost obsluhy
20,47 m2, místnost živlů 53,49 m2, místnost u rytířského stolu 53,79 m2, v 1.
NP chodba 10,98 m2, hlavní vstup 4,46 m2, venkovní prostor – terasa
východní 30,32 m2) spolku Trutnov – město draka z. s., IČ 26670003, na
dobu určitou od 04.05.2021 do 04.05.2027 za účelem provozování Galerie
draka. Náklady za služby spojené s užíváním prostor hradí vypůjčitel.
02.01
bere na vědomí
že v období od 01.01.2019 do 03.05.2021 užíval spolek Trutnov – město
draka z. s., IČ 26670003, nebytové prostory v čp. 151 Školní ul. v Trutnově,
umístěné v 1. PP a 1. NP o celkové výměře 241,50 m2 (v 1. PP schodiště
10,97 m2, chodba 16,96 m2, WC personál 1,82 m2, WC – předsíň s úklidovou
skříní 2,37 m2, prezentační místnost 35,87 m 2, místnost obsluhy 20,47 m2,
místnost živlů 53,49 m2, místnost u rytířského stolu 53,79 m2, v 1. NP chodba
10,98 m2, hlavní vstup 4,46 m2, venkovní prostor – terasa východní 30,32
m2) bezesmluvně.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Viz níže.
Přílohy:
Smlouva o výpůjčce ze dne 31.08.2012
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ , položka
Kontrola materiálu právníkem:
Datum: 30.03.2021

.
Mgr. Jiří Ratajík

Podpis vedoucí odboru Ing. Štěpánka Musilová
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Důvodová zpráva:
Jedná se o nebytové prostory v čp. 151 Školní ul. v Trutnově, umístěných v 1. PP a 1. NP o celkové výměře
241,50 m2 (v 1. PP schodiště 10,97 m2, chodba 16,96 m2, WC personál 1,82 m2, WC – předsíň s úklidovou
skříní 2,37 m2, prezentační místnost 35,87 m2, místnost obsluhy 20,47 m2, místnost živlů 53,49 m2, místnost
u rytířského stolu 53,79 m2, v 1. NP chodba 10,98 m2, hlavní vstup 4,46 m2, venkovní prostor – terasa
východní 30,32 m2), které v současné době užívá spolek Trutnov – město draka z. s., IČ 26670003, se
sídlem Železničářská 507, Trutnov.
Spolek užíval uvedené prostory na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 31.08.2012, uzavřené na dobu určitou
6 let od 01.11.2012 do 31.12.2018. Smlouva o výpůjčce byla uzavřena na základě usnesení rady města č.
RM 2012-689/15 ze dne 30.07.2012. Po vypršení platnosti této smlouvy o výpůjčce nebyla, patrně
administrativní chybou na straně správce objektu, Základní umělecké školy Trutnov, uzavřena smlouva nová.
Spolek Trutnov – město draka, z. s. proto uvedené prostory v současné době užívá bezesmluvně. Náklady
na užívání výše uvedených prostor hradí spolek Trutnov – město draka, z. s. v souladu se smlouvou o
výpůjčce ve výši 42.000,00 Kč/rok se čtvrtletní splatností. Náklady byly řádně hrazeny i po tuto dobu
bezesmluvního užívání.
Dne 22.03.2021 jsme obdrželi žádost od ředitelky Základní umělecké školy Trutnov, Mgr. Matyskové,
o prodloužení smlouvy o výpůjčce. Vzhledem k dlouhému období bezesmluvního užívání bude o výpůjčce
zavřena smlouva nová, ve znění smlouvy o výpůjčce ze dne 31.08.2012, splatností od 04.05.2021 do
04.05.2027 tedy dalších 6 let.
Období bezesmluvního užívání bude ve smlouvě o výpůjčce ošetřeno tímto ustanovením:
Účastníci shodně prohlašují, že v době od 01.01.2019 do 03.05.2021 užíval vypůjčitel předmět výpůjčky bez
platného právního titulu, přičemž pro vzájemná práva a povinnosti účastníků v uvedeném období (zejména
pro povinnost hradit náklady na služby) se přiměřeně použijí ujednání obsažená v této smlouvě o výpůjčce.
Posláním spolku Trutnov – město draka z. s. je snaha prohlubovat patriotický vztah svých členů i ostatních
občanů k městu Trutnovu s důrazem na poznávání a propagaci mytologie města, zejména symbolu draka.
Spolek Trutnov – město draka nemá žádný neuhrazený dluh vůči MěÚ Trutnov.
Město Trutnov poskytuje tuto výpůjčku z důvodu podpory zájmových činností v obci.
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