
dle sdělení Bc. Hubálkové ze dne 12.7.2021 se hudební produkce restaurace
Dřevák  v areálu Kamencového jezera provozuje mimo objekt restaurace
Dřevák, žádám proto o sdělení:
- kdo a za jaké protiplnění  a z jakého titulu pronajímá nájemci restaurace
Dřevák  - veřejný - městský prostor pro konání hudebních produkcí, dle
nájemní smlouvy není žádný pozemek mimo objekt restaurace pronajímán ?
dle Vašeho sdělení pronajímáte či pronajímá Zoopark Chomutov, p.o. na
základě nájemní smlouvy ze dne 31.3.2020 nájemci za cca 39 tis. Kč/ měsíčně
a to až do roku 2025, přičemž požadujete zajistit provoz vždy 15.5. do
31.8.,  dále pronajímáte či pronajímá Zoopark Chomutov, p.o. vybavení
kuchyně v hodnotě cca 4 mio Kč za 0,05% hodnoty měsíčně, prosím sdělte:
- zda nájemné se platí celoročně nebo jen v měsících požadovaného provozu
dle čl. Vi  smlouvy ?
- kolik Kč celkem stála město Chomutov rekonstrukce objektu Dřevák
- kolik Kč celkem stálo vybavení objektu Dřevák
- zda jste ověřili plnění čl. V 15 - tj. máte k dispozici  uzavřené
pojistné smlouvy ve prospěch pronajímatele, včetně potvrzení úhrady
pojistného ?
- zda jste ověřili plnění čl. V 13 - placení poplatků z organizovaných
hudebních produkcí, aby nedocházelo v objektech města k porušování zákona  ?
- proč z veřejných  prostředků vybavíte zařízení s omezeným provozem
plnohodnotnou kuchyní, když je zřejmé, že zařízení nebude celoročně
užíváno, jeho opotřebení bude větší a hodnota menší ?
dle veřejně dostupných informací město Chomutov již v minulosti pronajímalo
restaurační a ubytovací objekt u minigolfu se špatným výsledkem,  objekt
na  "ploché dráze" ,
zařízení na pozemcích bývalých kasáren, přesto se zdá nepoučitelné v
utrácení veřejných peněz a stále tento model opakuje - z veřejných peněz
něco staví - pak to pronajme a pak to zničené převezme,  znovu opraví a
znovu...., sdělte:
- kolik restauračních a ubytovacích zařízení nyní město Chomutov včetně
svých společností a organizací pronajímá, jaká je jejich hodnota, kolik je
roční nájemné a na jak dlouho jsou nájemní smlouvy uzavřeny a to prosím po
jednotlivých zařízeních,


