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[ 2007 - 1127 ]
Integrovaný plán rozvoje města
rada města
ruší
*
01.01
usnesení rady města 2007 - 643/10 v plném rozsahu
[ 2007 - 1128 ]
Rekonstrukce M. Gorkého
rada města
ruší
*
01.01
usnesení rady města 2007 - 709/11 z 4.6.2007 v celém rozsahu

Z : 15.10.2007
T : splněn
Z : 15.10.2007
T : splněn
T : 29.10.2007
T : 29.10.2007
T : splněn
T : splněn
T : splněn
T : splněn
T : splněn
T : splněn
T : splněn

*

*

Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2007 - 1129 ]
Rýchorská čp. 122
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 122 na st. p. 24, plechové garáže na st. p. 942 v ul. Rýchorská, spolu
s pozemky st. p. 24, st. p. 942, p. p. 296/2 a p. p. 301/5, v části města a k. ú. Horní Staré Město, obec
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 21.6.2007, do
, za nabídkovou cenu, upravenou po aktualizaci znaleckého posudku,
za 1313933,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 1051146,- Kč.
[ 2007 - 1130 ]
Horská čp. 142
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 142 na st. p. 10/1 v ul. Horská, spolu s pozemkem st. p. 10/1, v části
města a k. ú. Horní Staré Město, obec Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 22.11.2006, do
vlastnictví
, za nabídkovou
cenu 1078452,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej... § 14, odst. 1) za 862762,- Kč.
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[ 2007 - 1131 ]
Pražská čp. 15
rada města
navrhuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
vyřadit dům čp. 15 Pražská ze soupisu domů, které nebudou zařazovány do prodejních vln
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
zařadit dům čp. 15 Pražská do 28. prodejní vlny. V domě jsou dvě bytové jednotky a jeden nebytový prostor.
Uvedený dům bude prodáván dle zákona 72/1994 Sb. v platném znění s tím, že město Trutnov nabídne k
prodeji pouze bytové jednotky. Vlastníkem nebytových prostor zůstane i nadále město Trutnov. Cena bude
stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku zpracovaného dle vyhlášky č. 617/2006 Sb.
[ 2007 - 1132 ]
Mánesova čp. 143
rada města
navrhuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
vyřadit dům čp. 143 Mánesova ze soupisu domů, které nebudou zařazovány do prodejních vln
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
zařadit dům čp. 143 Mánesova do 28. prodejní vlny. V domě jsou tři bytové jednotky a jeden nebytový
prostor. Uvedený dům bude prodáván dle zákona 72/1994 Sb. v platném znění s tím, že město Trutnov
nabídne k prodeji pouze bytové jednotky. Vlastníkem nebytových prostor zůstane i nadále město Trutnov.
Cena bude stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku zpracovaného dle vyhlášky č.
617/2006 Sb.
[ 2007 - 1133 ]
Náchodská čp. 1
rada města
navrhuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
vyřadit dům čp. 1 Náchodská ze soupisu domů, které nebudou zařazovány do prodejních vln
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
zařadit dům čp. 1 Náchodská do 28. prodejní vlny. V domě je deset bytových jednotek a čtyři nebytové
prostory. Uvedený dům bude prodáván dle zákona 72/1994 Sb. v platném znění s tím, že město Trutnov
nabídne k prodeji pouze bytové jednotky. Vlastníkem nebytových prostor zůstane i nadále město Trutnov.
Cena bude stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku zpracovaného dle vyhlášky č.
617/2006 Sb.
[ 2007 - 1134 ]
Horská čp. 238
rada města
navrhuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
vyřadit dům čp. 238 Horská ze soupisu domů, které nebudou zařazovány do prodejních vln
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
zařadit dům čp. 238 Horská do 28. prodejní vlny. V domě jsou tři bytové jednotky a dva
nebytové prostory. Uvedený dům bude prodáván dle zákona 72/1994 Sb. v platném znění s tím, že město
Trutnov nabídne k prodeji pouze bytové jednotky. Vlastníkem nebytových prostor zůstane i nadále město
Trutnov. Cena bude stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku zpracovaného dle
vyhlášky č. 617/2006 Sb.
[ 2007 - 1135 ]
Lípové náměstí čp. 374
rada města
navrhuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
vyřadit dům čp. 374 Lípové náměstí ze soupisu domů, které nebudou zařazovány do prodejních vln
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
zařadit dům čp. 374 Lípové náměstí do 28. prodejní vlny. V domě jsou dvě bytové jednotky a
jeden nebytový prostor Uvedený dům bude prodáván dle zákona 72/1994 Sb. v platném znění s tím, že
město Trutnov nabídne k prodeji pouze bytové jednotky. Vlastníkem nebytových prostor zůstane i nadále
město Trutnov. Cena bude stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku zpracovaného dle
vyhlášky č. 617/2006 Sb.
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[ 2007 - 1136 ]
Lípové náměstí čp. 264
rada města
navrhuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
vyřadit dům čp. 264 Lípové náměstí ze soupisu domů, které nebudou zařazovány do prodejních vln
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
zařadit dům čp. 264 Lípové náměstí do 28. prodejní vlny. V domě je šest bytových jednotek a jeden nebytový
prostor. Uvedený dům bude prodáván dle zákona 72/1994 Sb. v platném znění s tím, že město Trutnov
nabídne k prodeji pouze bytové jednotky. Vlastníkem nebytových prostor zůstane i nadále město Trutnov.
Cena bude stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku zpracovaného dle vyhlášky č.
617/2006 Sb.
[ 2007 - 1137 ]
Horská čp. 220
rada města
navrhuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
vyřadit dům čp. 220 Horská ze soupisu domů, které nebudou zařazovány do prodejních vln
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
zařadit dům čp. 220 Horská do 28. prodejní vlny. V domě jsou čtyři bytové jednotky a čtyři nebytové prostory.
Uvedený dům bude prodáván dle zákona 72/1994 Sb. v platném znění s tím, že město Trutnov nabídne k
prodeji pouze bytové jednotky. Vlastníkem nebytových prostor zůstane i nadále město Trutnov. Cena bude
stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku zpracovaného dle vyhlášky č. 617/2006 Sb.
[ 2007 - 1138 ]
Národní čp. 213
rada města
navrhuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
vyřadit dům čp. 213 Národní ze soupisu domů, které nebudou zařazovány do prodejních vln.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
zařadit dům čp. 213 Národní do 28. prodejní vlny. V domě jsou čtyři bytové jednotky a tři nebytové prostory.
Uvedený dům bude prodáván dle zákona 72/1994 Sb. v platném znění s tím, že město Trutnov nabídne k
prodeji pouze bytové jednotky. Vlastníkem nebytových prostor zůstane i nadále město Trutnov. Cena bude
stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku zpracovaného dle vyhlášky č. 617/2006 Sb.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2007 - 1139 ]
náměstí Republiky čp. 845 - OSNADO
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s vypovězením nájemní smlouvy na nebytové prostory č. 46, uzavřené dne 13.4.2001, se společností
OSNADO, spol. s r. o., se sídlem Svoboda nad Úpou, Nádražní 501, z důvodu demolice objektu s termínem
ukončení nájemního vztahu ke dni 31.3.2008
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Karpíšek
T:29.10.2007 *
provést příslušné kroky, související s vypovězením nájmu na nebytové prostory v čp. 845 náměstí Republiky
nájemci OSNADO, spol. s r. o.
[ 2007 - 1140 ]
náměstí Republiky čp. 845 - FORTUNA
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s vypovězením nájemní smlouvy na nebytové prostory č. 47, uzavřené dne 13.4.2001 se společností
FORTUNA sázková kancelář a. s., se sídlem Vodičkova 30, Praha 1, z důvodu demolice objektu s termínem
ukončení nájemního vztahu ke dni 31.3.2008
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Karpíšek
T:29.10.2007 *
provést příslušné kroky, související s vypovězením nájmu na nebytové prostory v čp. 845 náměstí Republiky
nájemci FORTUNA sázková kancelář a. s.
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[ 2007 - 1141 ]
Školní čp. 13
rada města
souhlasí
*
01.01
s rozšířením stávajícího služebního bytu v čp. 13 ul. Školní o velikosti 1+2 nájemci
2
2
o místnost 29.40 m a chodbu 5.00 m . Úpravy bytu budou provedeny na náklady nájemce.

*

[ 2007 - 1142 ]
Kryblická čp. 450
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
u nebytového prostoru v čp. 450 ul. Kryblická, umístěného v I. NP o celkové výměře 71.20 m (2 místnosti o
2
2
celkové výměře 29.70 m , 2 předsíně o celkové výměře 8.30 m , 2 sociální zařízení o celkové výměře 6.50
2
2
2
m , 2 sklady 23.61 m , 3.09 m ) s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem Oblastním spolkem
Českého červeného kříže Trutnov, se sídlem Horská 5, Trutnov, a podnájemcem
Š
, na část nebytových prostor za nájemné dohodou ve výši 1,- Kč/rok za účelem
provozování homeopatické poradny.
[ 2007 - 1143 ]
Žižkova ul. - ocelová hala 27
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s odepsáním části poplatku z prodlení ve výši 17095,- Kč z dluhu za pronájem nebytového prostoru v ul.
2
Žižkova-ocelová hala 27, modul č. 3 o výměře 81.40 m , p.
Pozemky - záměr města
[ 2007 - 1144 ]
p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2189/28 (cca 30 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
2
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok. Jakákoliv výstavba
nebo výsadba stromů není povolena
[ 2007 - 1145 ]
p. p. 2132/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2132/4 (cca 210 m ) v k. ú. Trutnov, ul. J. R. z Dubé,
firmě BAK a. s., Trutnov k umístění mobilní kanceláře stavby a uzavřené nádoby (jímky odpadů), do které
bude veden odpad z mobilních buněk umístěných na sousední p. p. 2087/1, na dobu určitou do 31.8.2008 za
2
nabízené nájemné 70,- Kč/m /rok
[ 2007 - 1146 ]
p. p. 1166/51, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města výpůjčky p. p. 1166/51 (195 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Šeříková, p.
k zřízení příjezdové komunikace (povrch bude zpevněn štěrkem) k pozemkům určených k
výstavbě rodinného domu na dobu určitou 1 rok. Výpůjčiteli nebude poskytnuta žádná náhrada za zpevnění
komunikace.
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[ 2007 - 1147 ]
p. p. 2900, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2900 (cca 22 m ) v k. ú. Trutnov
k
2
zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 5,- Kč/m /rok. Jakákoliv výstavba nebo výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2007 - 1148 ]
p. p. 331/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
ruší
*
01.01
usnesení rady města 2007-1082/17 ze dne 1.10.2007 v plném rozsahu

*

souhlasí
*
02.01
*
2
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 331/2 (787 m ) v k. ú. Horní Staré Město
2
k rozšíření vlastního pozemku za nabízenou kupní cenu ve výši 300,- Kč/m . Odprodej bude
realizován s nájemním vztahem. Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z
převodu nemovitostí. Zveřejnění zaslat nájemci.
[ 2007 - 1149 ]
p. p. 2785/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města provedení změny v podmínkách nájemní smlouvy se smlouvou o uzavření
budoucí kupní smlouvy č. 2131 260014 ze dne 1.11.2006, uzavřené se společností MAGNUM CZ Eta, spol.
s r. o., t.j. stavební povolení bude vydáno do 30.5.2008 a kolaudační rozhodnutí do 30.6.2009. Nájemné ve
2
2
výši 30,- Kč/m /rok bude placeno do 30.6.2009 a následně do 30.11.2009 ve výši 50,- Kč/m /rok. Předmětem
2
kupní smlouvy bude p. p. 2785/8 (1776 m ) v k. ú. Trutnov
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2007 - 1150 ]
p. p. 120/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
2
neschválit prodej p. p. 120/1 (173 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Veleslavínova,
2
Č
k výstavbě objektu pro bydlení a podnikání za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m
[ 2007 - 1151 ]
p. p. 1935/1 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
souhlasit s uzavřením smlouvy o darování p. p. 1935/1 a p. p. 776/6 včetně tělesa komunikace v k. ú. Horní
Staré Město a tělesa komunikace na p. p. 715/1 a p. p. 721/8 (vlastník pozemků je město Trutnov) v k. ú.
Horní Staré Město. Smlouva bude uzavřena mezi městem Trutnov (obdarovaným) a níže uvedenými
spoluvlastníky (dárci):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Náklady na převod hradí město Trutnov.
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[ 2007 - 1152 ]
p. p. 365/2, k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
zrušit usnesení zastupitelstva města 2007-83/2
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
2
schválit prodej části p. p. 365/2 (258 m ), tj. nově vzniklou p. p. 365/17 v k. ú. Oblanov
2
Š
k rozšíření vlastních pozemků u chaty č. 136 za kupní cenu 125,- Kč/m . Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s jejich žádostí a převodem pozemku (geometrický plán, znalecký posudek, návrh
na vklad, atd.) vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 1153 ]
p. p. 1365, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
vzít na vědomí, že
jako jediný zájemce dle výběrového řízení na odkoupení části p. p.
2
1365 (cca 800 m ) v k. ú. Trutnov za účelem výstavby rodinného domu od své nabídky na odkoupení
pozemku ustupuje.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2007 - 1154 ]
p. p. 516/3,k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 516/3 (cca 15 m ) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou, ul. Adamovská, p.
2
k umístění kůlny na nářadí na dobu určitou 3 roky za nájemné 10,- Kč/m /rok. Do tří měsíců od uzavření
smlouvy doloží nájemce na majetkovém odboru doklad z odboru výstavby o povolení stavby.
[ 2007 - 1155 ]
p. p. 2007/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 2007/3 (cca 386 m ) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek TROJDŮM ul.
2
Palackého čp. 395 - 397 v Trutnově na zázemí u domu na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok.
Předmětem pronájmu není asfaltová příjezdová komunikace za domy. Jakákoliv výstavba nebo výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2007 - 1156 ]
p. p. 1228/5, . ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p. p. 1228/5 (192 m ) v k. ú. Libeč
na dobu neurčitou, z toho
2
2
2
80 m k zajištění příjezdové cesty k domu čp. 161 a do zahrady za nájemné 1,- Kč/m /rok a cca 112 m k
2
sečení trávy za nájemné 0.10 Kč/m /rok. Jakákoliv nová výstavba nebo výsadba stromů musí být povolena
pronajímatelem.
[ 2007 - 1157 ]
p. p. 115/30, p. p. 115/33, k.ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
s pronájmem p. p. 115/30 (1308 m ) a části p. p. 115/33 (21 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Strmá, p.
2
na dobu určitou 5 let k zahrádkářským účelům za nájemné 2,- Kč/m /rok a k umístění
2
stávající chatky za nájemné 7,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů není povolena.
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[ 2007 - 1158 ]
p. p. 320/3, p. p. 1790/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s výpůjčkou části p. p. 320/3 (cca 8 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Mladobucká a části p. p. 1790/1 (cca 8
2
m v k. ú. Trutnov, ul. Královédvorská, firmě Vodovody a kanalizace Trutnov a. s., k umístění dvou
informačních tabulí s označením staveb "Čistá Horní Úpa" o ploše 5 x 2.4 m, přičemž tabule budou
upevněny na třech sloupcích, jejichž vzdálenost od země k okraji tabule bude 2.6 m (celkový rozměr tabule
včetně sloupů bude 5m x 5 m) na dobu určitou od září 2007 do 31.12.2009.
[ 2007 - 1159 ]
p. p. 2144, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 2144 (cca 15 m ) v k. ú. Horní Staré Město
k umístění a
provozu prodejního stánku prodeje tabákových výrobků (trafiky) na dobu neurčitou za nájemné 350,2
Kč/m /rok s tím, že ve stánku se nesmí prodávat alkoholické nápoje a stánek nesmí zasahovat na chodník.
[ 2007 - 1160 ]
st. p. 1856/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s výpůjčkou části st. p. 1856/1 (60 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Přádelnická, k postupnému umístění lešení za
účelem oprav 8 ks balkónů bytového domu čp. 512 - 514 pro Společenství vlastníků jednotek Přádelnická
čp. 512 - 514 v Trutnově na dobu určitou 20 dnů a to od 28.10.2007 do 16.11.2007
[ 2007 - 1161 ]
p. p. 2213/8, p. p. 2213/6, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
s výpůjčkou částí p. p. 2213/8 (34 m ) a p. p. 2213/6 (16 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Jihoslovanská, k zařízení
staveniště pro rekonstrukci střechy pro
- OČNÍ OPTIKA na dobu určitou 30 dnů a to od
20.10.2007 do 17.11.2007. Podmínkou bude, že ohrazení zamezující parkování aut zde bude umístěno
pouze při provádění prací na domu (střeše) a následně bude odstraněno.
[ 2007 - 1162 ]
p. p. 1934/7, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s výpůjčkou části p. p. 1934/7 (123 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Vlčická, k postupnému umístění lešení
za účelem sanace spodní stavby mostu pro MADOS MT s. r. o. na dobu určitou 32 dnů a to od 30.10.2007
do 30.11.2007 s tím, že musí být zajištěn průjezd pro osobní automobily (alespoň jednosměrný).
[ 2007 - 1163 ]
p. p. 1441/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 1441/3 (cca 130 m ) v k. ú. Trutnov od p.
za účelem úpravy otočky na
2
dobu určitou 1 rok ve výši 3,- Kč/m /rok s tím, že město odstraní náletové dřeviny z části pozemku (určeno
zákresem, který bude součástí smlouvy) a s podmínkou, že p.
se písemně zaváže v případě prodeje
pozemek přednostně nabídnout městu.
[ 2007 - 1164 ]
p. p. 1982/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
, spočívajícího v právu vstupu, údržby
a oprav stavby podzemní kanalizační přípojky v k. ú. Horní Staré Město na části p. p. 1982/1 o celkové
9

výměře 1.86 m . Jednotková cena činí 40,- Kč/m + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
2

2

[ 2007 - 1165 ]
p. p. 273/243, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene
. Věcné břemeno spočívá v právu uložení,
údržby, oprav a provozování stavby podzemní vodovodní přípojky v délce 10 m, šíři 3.03m, plynovodní
přípojky v délce 14 m, šíře 2.05 m a podzemního kabelového vedení elektřiny NN v délce 25 m, šíře 2.03 m
2
na části p. p. 273/243 v k. ú. Trutnov. Jednotková cena činí 50,- Kč/m + 19 % DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Při překrytí ochranného pásma plynovodní
přípojky a kabelového vedení elektřiny NN se pro výpočet ceny bude započítávat pouze jednou tam, kde se
ochranná pásma překrývají.
[ 2007 - 1166 ]
p. p. 236/246, p. p. 236/248, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro oprávněného
, spočívajícího v
právu uložení, údržby, oprav a provozování stavby podzemní plynovodní přípojky na p. p. 236/248 v délce 9
2
m a šíři 2.032 m a na p. p. 236/246 v délce 46 m, šíři 2.035 m. Jednotková cena činí 50,- Kč/m + 19 % DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2007 - 1167 ]
p. p. 866/1, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro oprávněnou
, spočívajícího v právu uložení,
údržby, oprav a provozování stavby podzemní vodovodní přípojky na p. p. 866/1 v k. ú. Volanov v délce 6 m
2
a šíři 3.025 m. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2007 - 1168 ]
p. p. 1977/4, p. p. 1815/2, k.ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro oprávněného - Horská veterinární klinika s. r. o., zastoupená
, spočívajícího v realizaci stavby právo uložení, údržby, oprav a provozování
stavby podzemní plynovodní přípojky v části p. p. 1977/4 v délce 2 m, šíři 2.025 m a v části p. p. 1815/2
plynovodní přípojky v délce 8 m, šíři 2.025 m a vodovodní přípojky v délce 8 m, šíři 3.20 m v k. ú. Horní
Staré Město za podmínky, že uložení přípojek bude vedeno protlakem pod komunikací. Jednotková cena
2
činí 117,- Kč/m + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Při
překrytí ochranného pásma plynovodní a vodovodní přípojky se pro výpočet ceny bude plocha započítávat
pouze jednou tam, kde se ochranná pásma překrývají.
[ 2007 - 1169 ]
p. p. 1008, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s umístěním závory přes p. p. 1008 (cesta) v k. ú. Libeč p.
bezúplatně s tím, že žadatel
zajistí klíče od zámku závory pro všechny chataře v dané lokalitě a jeden klíč obdrží majetkový odbor města
Trutnov.
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Bytové záležitosti
[ 2007 - 1170 ]
Hluboký Příkop čp. 147
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na byt Hluboký Příkop 147 o vel. 1+1 I. kat., č. b. 6, III. NP za měsíční
nájemné ve výši 4000,- Kč a předplacení nájemného ve výši 40000,- Kč se společností ZIDAN, spol. s r. o.,
se sídlem Horská 6, Trutnov, kde nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
[ 2007 - 1171 ]
Krakonošovo náměstí čp. 124 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
že byt na adrese:
Krakonošovo náměstí 124 o vel. 1+2 standardní byt (dříve I. kat.), č. bytu 1, II. NP bude pronajímán na
základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň předplacení
nájemného. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2007 - 1172 ]
M. Gorkého čp. 264 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
že byt na adrese M. Gorkého 264 o vel. 1+2, standardní byt (dříve I. kat.), č. bytu 13, V. NP, bude
pronajímán na dobu neurčitou na základě výsledku výběrového řízení formou předplacení nájemného.

*

*

Finanční záležitosti
[ 2007 - 1173 ]
TJ Lokomotiva Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek pro TJ Lokomotiva Trutnov - oddíl plavání ve výši 10000,- Kč na částečné krytí nákladů
spojených s účastí
na vrcholných soutěžích
[ 2007 - 1174 ]
Farní sbor ČCE Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 20000,- Kč Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Trutnově na
částečné krytí nákladů spojených s pořádáním Koncertu vokální hudby starých mistrů ke Dni reformace a
vánoční loutkové hry souboru Tineola v době adventu
Různé
[ 2007 - 1175 ]
Muzeum Podkrkonoší
rada města
bere na vědomí
*
01.01
informaci o plnění usnesení rady města 2007-1125/17

*

ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Horynová
T:29.10.2007 *
pravidelně podávat na schůzích rady města informaci o plnění jednotlivých bodů k realizaci usnesení
zastupitelstva města 2007-267/5 a o případných personálních změnách v pracovní skupině
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[ 2007 - 1176 ]
VŘ"Zatraktivnění vojenských památek na Trutnovsku"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
vyzývací řízení třem uchazečům na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení včetně všech
potřebných příloh na projekt "Zatraktivnění vojenských památek na Trutnovsku" dle předloženého návrhu
jmenuje
*
02.01
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení

*

[ 2007 - 1177 ]
Oprava věže Staré radnice
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. RM/17/07, kterým se řeší navýšení celkové ceny díla o 180945,- Kč vč.
DPH a posunutí termínu dokončení akce
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:26.11.2007 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s firmou KV+ZL stavební po schválení rozpočtových změn
zastupitelstvem města
[ 2007 - 1178 ]
Oprava kaple sv. Tekly - Babí
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. RM/48/06, kterým se řeší navýšení celkové ceny díla o 47600,- Kč vč. DPH
a posunutí termínu dokončení
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo s firmou
rozpočtových změn zastupitelstvem města

T:26.11.2007 *
, stavební práce, po schválení

[ 2007 - 1179 ]
Rekonstrukce komunikace M. Gorkého
rada města
schvaluje
*
01.01
*
u akce Rekonstrukce komunikace M. Gorkého vícepráce dle předloženého návrhu ve výši 4119751,- Kč vč.
DPH
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:26.11.2007 *
zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou COLAS CZ a. s. Hradec Králové po schválení
financování změn zastupitelstvem města
[ 2007 - 1180 ]
Městská knihovna s regionálními funkcemi
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pořízením dlouhodobého majetku a jeho financováním pro Městskou knihovnu s regionálními funkcemi dle
předloženého návrhu
[ 2007 - 1181 ]
Pečovatelská služba Trutnov
rada města
stanovuje
*
01.01
*
Pečovatelské službě Trutnov limit prostředků na platy v hlavní činnosti na rok 2007 dle předloženého návrhu
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schvaluje
*
02.01
upravený finanční plán Pečovatelské služby Trutnov na rok 2007 dle předloženého návrhu

*

[ 2007 - 1182 ]
Překladatelská a tlumočnická činnost
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o provádění překladatelské a tlumočnické činnosti ze dne 24.10.2001
s
dle předloženého návrhu
[ 2007 - 1183 ]
Výroba reklamního spotu a reklamní služby
rada města
souhlasí
*
01.01
*
uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě č.2005/31 o výrobě reklam, Trutnovu a poskytnutí reklamních služeb ze
dne 6. 10. 2005 s firmou CITYBOARD s. r. o., Buková 389, Trutnov
[ 2007 - 1184 ]
Městský znak
rada města
souhlasí
*
01.01
s bezplatným použitím znaku města Trutnova na reklamní a propagační materiály florbalovému klubu
ELDORÁDO DTJ Trutnov

*

[ 2007 - 1185 ]
Městský kamerový dohledový systém
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výzvu k předložení nabídky na rozšíření o dva kamerové body samostatného funkčního celku "Městský
kamerový dohledový systém" pro město Trutnov dle předloženého návrhu soutěžních podmínek
*
01.02
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
[ 2007 - 1186 ]
Půjčky ze SFRB - smlouva o půjčce
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 ke smlouvě č. R/51/07 s p.
o poskytnutí prostředků na opravu a
modernizaci bytového fondu, kterým se mění čl. V. - splácení poskytnutých prostředků - takto:
- poskytnuté prostředky se dlužník zavazuje vrátit věřiteli spolu s úroky ve splátkách uvedených dále a ve
splátkovém kalendáři nejpozději do 20.12.2014, splatnost 29 splátek ve výši 9624,- Kč se stanovuje vždy k
20.3., 20.6., 20.9., 20.12. příslušného roku
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření dodatku č. 1 s p.

dle předloženého návrhu

T:29.10.2007 *

[ 2007 - 1187 ]
Střední průmyslová škola SOU Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
s podporou projektu Centrum celoživotního vzdělávání - SPŠ Trutnov, který škola předkládá v rámci
"Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 - 2013

*
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[ 2007 - 1188 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 29. října 2007 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

