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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2014 - 162 ]
Horská čp. 65
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit záměr a zveřejnění záměru prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 5/2
o výměře 661 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 NOZ stavba čp. 65, bytový dům a pozemku
p. p. 1976, ostatní komunikace o výměře 661 m², včetně příslušenství věci hlavní (dřevěné kolny
na pozemku st. p. 5/2, vše v obci Trutnov, v k. ú. Horní Staré Město, v ulici Horská. Prodej novým obecným
zveřejněním mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění
nájemců, s úvodní cenou pro jednání ve výši 2 250 000,- Kč.
[ 2014 - 163 ]
Horská čp. 142
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit záměr a zveřejnění záměru prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 10/1 o výměře
420 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 NOZ stavba č.p. 142, bytový dům, v k. ú. Horní Staré Město,
v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 25.10.2013. Nemovité věci se nachází v části obce
Horní Staré Město, v Horské ulici. Prodej novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej..,
bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, s úvodní cenou pro jednání ve výši 400 000,- Kč.
[ 2014 - 164 ]
Nevyužití předkupního práva - soukromé stavby
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit, že město Trutnov, jako vlastník pozemků, na nichž jsou zřízeny stavby jiných vlastníků se
způsobem využití: stavby pro rodinnou rekreaci či jiné stavby, nacházejících se v lokalitách zahrádkářských
osad a kolonií, nebude využívat předkupního práva k těmto stavbám.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
pověřit vedoucího odboru rozvoje a majetku města, aby jménem města odmítal předložené nabídky
na využití předkupního práva k těmto nemovitostem.
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Nebytové prostory - záměr města
[ 2014 - 165 ]
Horská čp. 220
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 220 Horská ul. prostory v I. NP
o celkové výměře 127.00 m² (prodejna 72.40 m², výloha 7.90 m², sklad 42.20 m², WC 1.50 m², komora
3.00 m²) obchodní korporaci LABOTA, a. s., se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, IČ 27229378, na dobu
určitou do 30.09.2016 za nájemné ve výši 2 225.20 Kč/m²/rok za prodejnu, výlohu, 1 112.60 Kč/m²/rok
za sklad, 696,- Kč/m²/rok za WC a komoru, t.j. celkem 228 767,- Kč/rok za celé prostory, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny obuvi a doplňkového zboží.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení tohoto prostoru nájemci uhrazeno.
[ 2014 - 166 ]
MEBYS - restaurace na fotbalové tribuně
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem MEBYS Trutnov s. r. o. uzavřít podnájemní smlouvu s p.
na restaurační
zařízení v přízemí fotbalové tribuny a fotbalovém stadionu v Trutnově na dobu určitou do 31.12.2014
za nájemné ve výši 7 435,- Kč za měsíc.
[ 2014 - 167 ]
MEBYS - 2 kanceláře v areálu Nivy
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem MEBYS Trutnov s. r. o. uzavřít podnájemní smlouvu s TJ Lokomotiva Trutnov, o. s.,
na 2 kanceláře v areálu Nivy na dobu neurčitou ode dne uzavření smlouvy za nájemné ve výši 7 260,- Kč/rok
vč. DPH, včetně možnosti uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného.
[ 2014 - 168 ]
MEBYS - prodejna na zimním stadionu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem MEBYS Trutnov s. r. o. uzavřít podnájemní smlouvu s WING 49 CZ, o. s., na prodejnu
sportovního zboží (a sklad) na zimním stadionu v Trutnově na dobu neurčitou ode dne uzavření smlouvy
za nájemné ve výši 3 500,- Kč za sezónu (srpen - březen), včetně možnosti uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného. K tomuto nájemnému nebude účtováno DPH.
[ 2014 - 169 ]
MEBYS - bufet na zimním stadionu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem MEBYS Trutnov s. r. o. uzavřít podnájemní smlouvu s p.
na bufet
na zimním stadionu v Trutnově na dobu určitou do 31.03.2014 za nájemné ve výši 3750,- Kč za měsíc,
včetně možnosti uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného.
[ 2014 - 170 ]
MEBYS - 2 garáže Na Lukách
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem MEBYS Trutnov s. r. o. uzavřít podnájemní smlouvu se Sdružením hasičů Čech, Moravy a
Slezska, okresním sdružením hasičů Trutnov, na 2 garáže Na Lukách v Trutnově na dobu neurčitou ode dne
uzavření smlouvy za nájemné ve výši 625,- Kč za měsíc.
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[ 2014 - 171 ]
Šatny a klubovna v k.ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením dohodou ke dni 31.03.2014 nájemního vztahu vzniklého na základě nájemní smlouvy
č. 833/13/M ze dne 19.12.2013, uzavřené mezi městem Trutnov a MEBYS Trutnov s. r. o., jehož předmětem
byl nájem nemovité věci - budovy občanské vybavenosti bez čp/če - stavba šaten na st. p. 161 a vedlejší
stavby - dřevěný objekt klubovny na p. p. 37/1 a p. p. 37/6, vše v k. ú. Volanov.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru poskytnout nemovitou věc - budovy občanské vybavenosti bez čp/če - stavba šaten
na st. p. 161 a vedlejší stavbu - dřevěný objekt klubovny na p. p. 37/1 a p. p. 37/6, vše v k. ú. Volanov jako
výpůjčku FK Sokol Volanov na dobu neurčitou za účelem provozování sportovní činnosti oddílu kopané
FK Sokol Volanov.
[ 2014 - 172 ]
Školní čp. 13
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 13 ul. Školní, umístěný ve III. NP budovy
o výměře 33.4 m² (1 místnost) p.
, Rudník
, IČ 72873264. Pronájem nebytového prostoru
bude uzavřen na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 12 000,- Kč/rok, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení grafického ateliéru. Nájemce bude
dále hradit náklady za energie spojené s provozováním nebytového prostoru. Pokud nájemce provede
na vlastní náklady úpravy nebytového prostoru k požadovanému způsobu využití, nebude v případě
ukončení nájemní smlouvy zhodnocení uhrazeno.
Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy, obsahující zejména výši
nabízeného nájemného do 15 ti dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě je i p.
oprávněn
svou nabídku případně ještě navýšit. Nájemce bude poté vybrán dle výše nabídnutého nájemného. Nepodáli nabídku žádný zájemce o pronájem a nedojde-li ani k navýšení původně nabízeného nájemného
p.
, viz výše, bude jako nájemce vybrán p.
Rudník
, IČ 72873264, s tím, že jím
nabízené nájemné není nižší, než nájemné v daném místě a čase obvyklé.
[ 2014 - 173 ]
MEBYS - areál letního městského stadionu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem MEBYS Trutnov s. r. o. uzavřít podnájemní smlouvu s Tělovýchovnou jednotou Lokomotiva
Trutnov, o. s., a MFK Trutnov na areál letního městského stadionu na dobu neurčitou ode dne uzavření
smlouvy za nájemné ve výši 48 998,- Kč za rok vč. DPH pro Tělovýchovnou jednotu Lokomotiva Trutnov,
o. s. a ve výši 47 982,- Kč vč. DPH pro MFK Trutnov.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2014 - 174 ]
M. Gorkého čp. 261 - prodejna "A"
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 261 Max. Gorkého, umístěné v I. NP prodejna A (levá strana) o celkové výměře 200.40 m² (1 prodejna 117.60 m², 6 výloh o celkové výměře 4.80
m², 1 sklad 35.20 m², 3 soc. zařízení o celkové výměře 8.80 m² a 1 rampa 34.00 m²) s p.
Na Stráni
, Čelákovice, IČ 27455238, za nájemné dohodou ve výši 280 580,- Kč/rok za celé prostory
za účelem zřízení prodejny smíšeného zboží, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy těchto prostor k požadovanému způsobu
využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání
nájemci uhrazeno.
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[ 2014 - 175 ]
Dlouhá čp. 645
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na garáž v čp. 645 ul. Dlouhá, umístěnou v I. NP o výměře 28,13 m², s firmou
Pohřební ústav s. r. g., spol. s r. o., se sídlem Komenského 63, Trutnov, IČ 28184238, na dobu neurčitou
za nájemné ve výši 660,- Kč/m²/rok za garáž, celkem 18 565,- Kč/rok za celou garáž, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem garážování služebního vozidla pohřebního ústavu.
[ 2014 - 176 ]
Jiráskovo náměstí čp. 528, 529
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 528, 529 Jiráskovo náměstí, umístěné
v I. NP o celkové výměře 384.72 m² (1 prodejna 176.32 m², pultový prodej 6.88 m², 2 výlohy 33.34 m²,
1 kancelář 8.16 m², 1 sklad 93.47 m², 2 chladírny 9.97 m², 4 chodby 28.76 m², 2 kompresorovny 3.44 m²,
1 zádveří 2.63 m², 3 umývárny 8.07 m², 2 WC 2.24 m² a 2 šatny 11.44 m²) s obchodní firmou TRANSFRUIT
s. r. o., se sídlem Voletinská 247, Trutnov, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši
376 740,- Kč/rok za celé prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
provozování prodejny potravin a drogerie. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy těchto prostor
sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení prostoru nájemci uhrazeno.
[ 2014 - 177 ]
Krakonošovo náměstí čp. 129
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 129 Krakonošovo náměstí, umístěné
v I. NP o celkové výměře 67.14 m² (1 prodejna 22.27 m², 1 výloha 1.86 m², 3 sklady 38.23 m² a 1 chodba
4.78 m²) s pí
, s místem podnikání Oblanovská , Trutnov, IČ 18885551, na dobu určitou
dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši 101 616,- Kč/rok za celé prostory, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny cukrovinek "EMA". Nájemce provede
na vlastní náklady úpravy prostoru sloužícího podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostoru nájemci uhrazeno.
Pozemky - záměr města
[ 2014 - 178 ]
st. p. 3524 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 3524 (323 m²) a st. p. 3525/1 (222 m²) v k. ú. Trutnov jednotlivým
spoluvlastníkům bytových jednotek Společenství vlastníků jednotek čp. 361 a 362, ul. V. Nezvala, Trutnov
tak, jak mají podíly na domě, za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města prodat Společenství vlastníků jednotek čp. 361 a 362, ul. V. Nezvala, Trutnov
část p. p. 1505/60 a část p. p. 1505/62 (celkem 56 m²) v k. ú. Trutnov jako okapový chodníček za kupní cenu
1,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 179 ]
st. p. 1114 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 1114 (205 m²), st. p. 1115 (203 m²) a st. p. 1116 (205 m²) v k. ú.
Horní Staré Město jednotlivým spoluvlastníkům bytových jednotek Společenství Trutnov, Sněženková 501 503 tak, jak mají podíly na domě, za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
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*
01.02
*
se zveřejněním záměru města prodat Společenství Trutnov, Sněženková 501 - 503 část p. p. 2068 (celkem
cca 123 m²) v k. ú. Horní Staré Město, z toho část o výměře cca 65 m² jako okapový chodníček za kupní
cenu 1,- Kč/m² a část o výměře 58 m² jako přístupové chodníky za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 180 ]
p. p. 184/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat Společenství Voletinská 470, Trutnov, část p. p. 184/2 (celkem cca
44 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova, z toho část o výměře cca 40 m² jako okapový chodníček za kupní cenu
1,- Kč/m² a část o výměře 4 m² jako vstupní schod za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 181 ]
st. p. 987 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 987 (210 m²) a st. p. 988 (210 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova
jednotlivým spoluvlastníkům bytových jednotek Společenství vlastníků jednotek, Sportovní 481 a 482,
Trutnov 3 tak, jak mají podíly na domě, za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města prodat Společenství vlastníků jednotek, Sportovní 481 a 482, Trutnov 3 část
p. p. 184/1 (cca 45 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova jako okapový chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 182 ]
st. p. 1109 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 1109 (211 m²) a st. p. 1110 (212 m²) v k. ú. Horní Staré Město
jednotlivým spoluvlastníkům bytových jednotek Společenství vlastníků Pampelišková 508 až 509, Trutnov 4
tak, jak mají podíly na domě, za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města prodat Společenství vlastníků Pampelišková 508 až 509, Trutnov 4 část p. p.
2072 (cca 8 m²) v k. ú. Horní Staré Město jako okapový chodník za kupní cenu ve výši 1,- Kč/m² a část p. p.
2073 (celkem 55 m²) v k. ú. Horní Staré Město, z toho cca 35 m² jako okapový chodník za kupní cenu
1,- Kč/m² a cca 20 m² jako přístupové chodníčky za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 183 ]
p. p. 184/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat Společenství vlastníků jednotek Voletinská 469, Trutnov 3 část p. p.
184/2 (celkem 55 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova, z toho cca 40 m² jako okapový chodník za kupní cenu
1,- Kč/m² a cca 15 m² jako vstupní schod a pozemek pod přístřeškem na kontejnery za kupní cenu
300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 184 ]
p. p. 1505/5 a další, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 268 – 270 M. Gorkého,
Trutnov část p. p. 1505/5 (celkem 42 m²) v k. ú. Trutnov, z toho cca 30 m² jako okapový chodník za kupní
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cenu 1,- Kč/m² a cca 12 m² jako pozemek pod přístřeškem na popelnice za kupní cenu 300,- Kč/m² a část
p. p. 1505/3 (celkem 24 m²) v k. ú. Trutnov, z toho cca 8 m² jako pozemek pod vchodovými schody za kupní
cenu 300,- Kč/m² a cca 16 m² jako okapový chodník za kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 185 ]
st. p. 1106 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat jednotlivým spoluvlastníkům bytových jednotek Společenství pro dům
Pampelišková čp. 510, 511 a 512, Trutnov 4 st. p. 1106 (210 m²), st. p. 1107 (212 m²) a st. p. 1108 (211 m²)
v k. ú. Horní Staré Město za kupní cenu 200,- Kč/m² a část p. p. 2073 (cca 60 m²) v k. ú. Horní Staré Město
jako okapový chodník za kupní cenu 1,- Kč/m² tak, jak mají podíly na domě. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2014 - 186 ]
st. p. 4375 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s prodejem st. p. 4375 (305 m²), st. p. 4376 (286 m²) a st. p. 4377 (298 m²) v k. ú. Trutnov za kupní
cenu 250,- Kč/m² jednotlivým vlastníkům bytových jednotek Společenství pro dům Michnova 801, 802, 803
Trutnov tak, jak mají podíly na domě. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně
z nabytí nemovitých věcí.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
nesouhlasit s prodejem st. p. 4375 (305 m²), st. p. 4376 (286 m²) a st. p. 4377 (298 m²) v k. ú. Trutnov
za kupní cenu 70,- Kč/m² jednotlivým vlastníkům bytových jednotek Společenství pro dům Michnova 801,
802, 803 Trutnov tak, jak mají podíly na domě.
[ 2014 - 187 ]
p. p. 1721/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s prodejem části p. p. 1721/1 (cca 29 m²) v k. ú. Trutnov
za kupní
cenu 400,- Kč/m² za účelem rozšíření svých nemovitostí. Náklady spojené s převodem, mimo daně z nabytí
nemovitých věcí, hradí kupující.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2014 - 188 ]
p. p. 681/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s propachtováním části p. p. 681/1 (cca 4580 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou p.
k sečení a pastvě koní za pachtovné ve výši 0,20 Kč/m²/rok. Není povolena žádná výstavba ani
výsadba stromů.
[ 2014 - 189 ]
p. p. 9, st. p. 1, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s propachtováním p. p. 9 (378 m²) a st. p. 1 (419 m²) v k. ú. Studenec u Trutnova na dobu neurčitou
p.
k sečení trávy za pachtovné ve výši 0,10 Kč/m²/rok.
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[ 2014 - 190 ]
p. p. 1501/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s propachtováním části p. p. 1501/4 (celkem 625 m²) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou p.
z toho 609 m² k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 5,- Kč/m²/rok a 16 m² k umístění
drobné stavby pro psy a k chovu psů za pachtovné ve výši 10,- Kč/m²/rok. Jakákoliv další výstavba a
výsadba musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2014 - 191 ]
p. p. 97/2, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 97/2 (0,35 m² pohledové plochy) v k. ú. Dolní Staré Město na dobu neurčitou
k umístění oboustranné směrové tabule (advokátní kancelář) za nájemné ve výši
1 500,- Kč/m² pohledové plochy/rok + DPH.
[ 2014 - 192 ]
p. p. 1998/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1998/4 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého, firmě Salon Suzane s. r. o. k umístění
reklamního stojanu na dobu určitou od 17.03.2014 do 16.03.2015 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím,
že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 1998/4 (1 m²) v k.ú.
Trutnov v termínu od 08.01.2014 do 16.03.2014 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 193 ]
p. p. 2213/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Školní, p.
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.05.2014 do 30.04.2015 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 194 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, p.
k umístění reklamního
stojanu na dobu určitou od 17.03.2014 do 31.12.2014 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude
před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/3 (1 m²) v k.ú. Trutnov
v termínu od 09.01.2014 do 16.03.2014 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 195 ]
p. p. 2213/1, st. p. 92, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/1 (12 m²) a části st. p. 92 (12 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
pí
(bar "U Tří korunek") k umístění letní předzahrádky na dobu určitou od 01.04.2014
do 30.09.2014 za nájemné ve výši 1.50 Kč/m²/den.
[ 2014 - 196 ]
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/15 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Svatojánské náměstí, p.
k umístění
reklamního stojanu na dobu určitou od 02.03.2014 do 31.01.2015 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
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[ 2014 - 197 ]
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/2 (35 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, firmě Bonamer s. r. o. k umístění letní
předzahrádky na dobu určitou od 01.04.2014 do 30.09.2014 za nájemné ve výši 1.50 Kč/m²/den.
[ 2014 - 198 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, firmě
s. r. o. k umístění
reklamního stojanu na dobu určitou od 17.03.2014 do 16.03.2015 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím,
že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú.
Trutnov v termínu od 22.01.2014 do 16.03.2014 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 199 ]
p. p. 12/2, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatné služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín,
spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 12/2 v k. ú. Volanov
v celkovém rozsahu 24 m². Jednotková cena činí 50,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
služebnosti inženýrské sítě uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2014 - 200 ]
Krakonošovo náměstí čp. 125 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 125 o vel. 1+2,
standardní byt, č. bytu 1, 2. podlaží (kuchyň 25.68 m², 1. pokoj 32.50 m², 2. pokoj 19.52 m², topení etážové
plynové, k bytu patří koupelna 4.55 m², WC 1.50 m², předsíň 21.50 m², spíž 2.00 m², komora 6.00 m² a sklep
15.00 m², minimální měsíční nájemné 6 616,- Kč). Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového
řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň předplacení nájemného. Předplacení nájemného
bude v minimální výši 50 000,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2014 - 201 ]
V. Nezvala 282
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli na adrese:
V. Nezvala 282 o vel. 1+2, standardní byt
předpl. nájemné
1.
153 000,- Kč
Nájemní smlouva vč. složení předplaceného nájemného bude uzavřena do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu. V případě, že žadatel bude u více bytů na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral
pouze jeden byt.
souhlasí
*
02.01
*
s vyřazením z výběrového řízení na b.j. V. Nezvala 282 p.
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[ 2014 - 202 ]
Barvířská čp. 27
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků na adrese:
Barvířská 27 o vel. 1+1, standardní byt
měs. nájemné předpl. nájemné
1.
3 500,- Kč 100 000,- Kč
2.
3 150,- Kč
55 000,- Kč
3. - 4.
2 500,- Kč
50 000,- Kč
3. - 4.
2 500,- Kč
50 000,- Kč
5.
2 300,- Kč 153 000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplaceného nájemného do tří týdnů
po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude
u více bytů na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*
02.01
*
s vyřazením z výběrového řízení na b.j. Barvířská 27 o vel. 1+1 p.
3 000,- Kč a předplacené nájemné ve výši 100 000,- Kč.

s měs. nájemným ve výši

[ 2014 - 203 ]
Havlíčkova čp. 6
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníka na adrese:
Havlíčkova 6 o vel. 0 + 1, standardní byt
měs. nájemné
předpl. nájemné
1. Mgr.
2 200,- Kč
50 000,- Kč
2.
1 855,- Kč
50 000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplaceného nájemného do tří týdnů
po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude
u více bytů na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*
02.01
*
s vyřazením z výběrového řízení na b.j. Havlíčkova 6 o vel. 0+1 pí
[ 2014 - 204 ]
Krakonošovo náměstí čp. 23
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli na adrese:
Krakonošovo náměstí 23 o vel. 1+3, standardní byt
měs. nájemné předpl. nájemné
1.
5 013,- Kč
53 000,- Kč
Nájemní smlouva vč. složení předplaceného nájemného bude uzavřena do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu. V případě, že žadatel bude u více bytů na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral
pouze jeden byt.
[ 2014 - 205 ]
Na Struze čp. 153 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Na Struze 153 o vel. 1+3, standardní byt,
č. bytu 2, 2. podlaží (kuchyň 17.50 m², 1. pokoj 30.90 m², 2. pokoj 20.10 m², 3. pokoj 13.10 m², topení
etážové plynové, k bytu patří koupelna 9.10 m², WC 3.60 m², předsíň 10.30 m², sklep 8.86 m² a půda
20.00 m², minimální měsíční nájemné 6 885,- Kč). Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového
řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň předplacení nájemného. Předplacení nájemného
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bude v minimální výši 50 000,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Majetek města - různé
[ 2014 - 206 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s připojením objektu dolní stanice lanové dráhy ve vlastnictví obchodní korporace Lanová dráha Sněžka,
a. s., IČ 25266608, se sídlem Pec pod Sněžkou 230, na pult centralizované ochrany od 01.03.2014
*
01.02
*
se zařazením objektu dolní stanice lanové dráhy do I. kategorie dle ceníku služeb za monitorování signálu
EZS na pult centralizované ochrany
*
01.03
*
s uzavřením smlouvy o monitorování objektu prostřednictvím elektronické zabezpečovací signalizace
č. 204/14/TU mezi městem Trutnov a obchodní korporací Lanová dráha Sněžka, a. s., a schvaluje její
podstatné výše uvedené body 01.01. a 01.02
[ 2014 - 207 ]
Závěrečná inventarizační zpráva
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledek inventarizace majetku města ke dni 31.12.2013
[ 2014 - 208 ]
VŘ "Pojištění nemovitého a movitého majetku,..."
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu města
Trutnova
*
01.02
*
vítěze výběrového řízení - firmu Kooperativa, pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Templová 747,
Praha s cenou 209 000,- Kč
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:17.03.2014 *
zajistit podepsání dodatku číslo 7 k pojistné smlouvě č. 7720492674
Různé
[ 2014 - 209 ]
VŘ "Restaurování mobiliáře v kapli sv. Tekly"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na dodavatele restaurátorských prací mobiliáře v kapli sv. Tekly v Trutnově Babí
*
01.02
*
z Dolní Olešnice s cenovou nabídkou ve výši 568 000,- Kč jako vítěze
výběrového řízení
*
01.03
*
přijetí dotace ve výši 200 000,- Kč z Ministerstva kultury ČR
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy o dílo s
přidělení dotace
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T:31.03.2014 *
s podmínkou platnosti od okamžiku

[ 2014 - 210 ]
MATEX HK - pokuta
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uložením pokuty z prodlení (39 dní) s odstraněním reklamovaných vad na "Galerii draka" obchodní
korporaci MATEX HK s. r. o. na základě oprávnění dle smlouvy o dílo č. R/17/2012 a dopisu s navrženou
sníženou částkou pokuty ve výši 100 000,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:17.03.2014 *
zajistit zaslání dopisu a faktury s výslednou výší pokuty na MATEX HK s. r. o.
[ 2014 - 211 ]
VŘ "Dodávka historického veřejného osvětlení"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na dodavatele zboží k podlimitní veřejné zakázce "Dodávka historického veřejného
osvětlení", zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
schvaluje
*
02.01
*
text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu
*
02.02
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou
jmenuje
*
03.01
*
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi v navrženém složení
pověřuje
*
04.01
*
Ing. Lumíra Labíka a p. Vlastimila Grofa odpovídat ve věcech technických na dotazy uchazečů a poskytovat
dodatečné informace.
[ 2014 - 212 ]
VŘ "Zelená herna na zahradě MŠ Horská 282"
rada města
ruší
*
01.01
*
výběrové řízení na dodavatele herních prvků k veřejné zakázce malého rozsahu "Zelená herna na zahradě
MŠ Horská čp. 282"
vypisuje
*
02.01
*
výběrové řízení na dodavatele herních prvků k veřejné zakázce malého rozsahu "Zelená herna na zahradě
MŠ Horská čp. 282"
schvaluje
*
03.01
*
text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu
*
03.02
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou
*
03.03
*
zveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele
jmenuje
*
04.01
*
komisi pro otevírání obálek v navrženém složení
*
04.02
*
hodnotící komisi v navrženém složení
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pověřuje
*
05.01
*
Ing. France ve věcech technických odpovídat na dotazy uchazečů a poskytovat dodatečné informace
[ 2014 - 213 ]
Likvidační komise RM
rada města
odvolává
*
01.01
*
pí Hanu Veselou z funkce člena likvidační komise rady města ke dni 03.03.2014
jmenuje
*
02.01
*
pí Barboru Nežádalovou do funkce člena likvidační komise rady města ke dni 03.03.2014
[ 2014 - 214 ]
Nákup dvou přepínačů SWITCH
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením "Kupní smlouvy č. 02/14/HSYH-KS" mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových a městem Trutnovem o nákupu dvou přepínačů SWITCH za celkovou částku 1088,- Kč
v navrženém znění
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
zajistit uzavření smlouvy

T:17.03.2014 *

[ 2014 - 215 ]
"Trutnovské vinařské slavnosti 2014"
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova občanským sdružením Přátelé dobrého vína, o. s.,
k propagačním účelům při organizování akce "Trutnovské vinařské slavnosti 2014", která se koná dne
24.05.2014 na Krakonošově náměstí a ve Staré radnici v Trutnově.
*
01.02
*
s převzetím patronátu města Trutnova nad akcí "Trutnovské vinařské slavnosti 2014"
[ 2014 - 216 ]
Smlouva s o. s. Trutnov - město draka
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku a o provozu Galerie draka mezi městem Trutnovem
a občanským sdružením Trutnov - město draka v předloženém znění
[ 2014 - 217 ]
Smlouva se Sdružením pro TIC Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1 405 000,- Kč na rok 2014 podle podmínek smlouvy
se Sdružením pro turistické a informační centrum Trutnov dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
zajistit uzavření smlouvy
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T:17.03.2014 *

[ 2014 - 218 ]
Nová pravidla pro umísťování občanů v DPS
rada města
schvaluje
*
01.01
*
Zásady č. 1/2014 Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově
dle předloženého návrhu
*
01.02
*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 26.02.2014 k podaným žádostem o umístění
v domech s pečovatelskou službou a současně předložený návrh aktuální podoby pořadníku žadatelů.
[ 2014 - 219 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
prodej kaktusů a rostlin z vlastní drobné pěstitelské činnosti p.
(před prodejnou OD EL-MONT) v období od 01.04.2014 do 30.09.2014

na Horské ulici

ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:17.03.2014 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
[ 2014 - 220 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 17. března 2014 od 15:00 hod v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
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Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

