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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2015 - 875 ]
náměstí č.p.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 21.09.2015 *
schválit prodej obsazené nebytové jednotky č. 374/10 o celkové výměře 121 m2 (provozovna České pošty)
v I. NP v domě č.p.
na pozemku st. p.
,
náměstí, v části města
, k. ú.
u Trutnova,
v obci Trutnov, včetně spoluvlastnického podílu 8213/30256 na společných částech domu a pozemku
st. p.
, k. ú.
u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 17.02.2015 a Prohlášení vlastníka
ze dne 07.01.2008 do vlastnictví pana
,
, Trutnov, za nabídnutou kupní cenu
435 000,00 Kč.
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[ 2015 - 876 ]
Na Nivách č.p. 57
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 21.09.2015 *
schválit prodej nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. 536 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře
649 m2, jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba občanské vybavenosti čp. 57 a pozemku
označeného jako p. p. 251/1 - trvalý travní porost o výměře 680 m2, v části obce Střední Předměstí, v ulici
Na Nivách, v k. ú. a obci Trutnov, do vlastnictví Královéhradeckého kraje, za kupní cenu 3 800 000,00 Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2015 - 877 ]
čp.
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání v čp.
, ul.
, umístěné v I. NP,
o celkové výměře 94,10 m2 (1 místnost 91,60 m2 a 2 sociální zařízení o celkové výměře 2,50 m2) s paní
dohodou ke dni 30.09.2015, z vážných a náhlých zdravotních důvodů.
bere na vědomí
*
02.01
*
výpověď paní
z pronájmu prostor sloužících podnikání v čp.
ukončen dle podmínek nájemní smlouvy ke dni 31.10.2015.

ul.

, který bude

souhlasí
*
03.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání v čp.
ul.
, umístěných
v I. NP, o celkové výměře 94,10 m2 (1 místnost 91,60 m2 a 2 sociální zařízení o celkové výměře 2,50 m2)
na dobu určitou 5 let. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání
k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto
prostor nájemci uhrazeno. V prostoru sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných hrách ve znění pozdějších předpisů. Možnost uzavření nájemní smlouvy
nejdříve od 01.11.2015.
[ 2015 - 878 ]
ZŠ Mládežnická čp. 536
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 184 m2, umístěné ve III. NP
budovy Základní školy Mládežnická, čp. 536, Trutnov 2, sdružení Trutínek - rodinné centrum, z.s. Pronájem
bude uzavřen na dobu neurčitou s možností výpovědi ve tříměsíční výpovědní lhůtě, za účelem provozování
mateřského centra. 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.
*
01.02
*
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 184 m2, umístěných
ve III. NP budovy Základní školy Mládežnická, čp. 536, Trutnov 2, se sdružením Trutínek - rodinné centrum,
z.s., za předpokladu, že k záměru nebudou ve stanovené lhůtě žádné připomínky ani jiné nabídky. Pronájem
bude uzavřen s účinností od 01.10.2015 na dobu neurčitou s možností výpovědi ve tříměsíční výpovědní
lhůtě, za nájemné ve výši 90 600 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem provozování mateřského centra. 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.
[ 2015 - 879 ]
ZŠ
čp.
rada města
bere na vědomí
*
01.01
výpověď paní
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*
z pronájmu nebytových prostor a jejich vybavení v budově Základní školy,

Trutnov,
, umístěných ve II. NP sportovní haly o celkové výměře 38,03 m2 (bufet 14,89 m2,
chodba 4,41 m2, WC 1,19 m2, umývárna 1,95 m2, příruční sklad 15,59 m2) k 29.07.2015, nájem tedy skončí
dle podmínek nájemní smlouvy uplynutím dvouměsíční výpovědní lhůty dne 30.09.2015.
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory a jejich vybavení v budově Základní školy,
Trutnov,
, umístěných ve II. NP sportovní haly o celkové výměře 38,03 m2 (bufet 14,89 m2,
chodba 4,41 m2, WC 1,19 m2, umývárna 1,95 m2, příruční sklad 15,59 m2) k 29.07.2015, panu
. Pronájem bude uzavřen s účinností od 01.10.2015 na dobu neurčitou s možností výpovědi
ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, za účelem provozování bufetu ve sportovní hale, a to dle stanoveného
ročního rozpisu provozu. 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.
*
02.02
*
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor a jejich vybavení v budově Základní školy,
Trutnov,
, umístěných ve II. NP sportovní haly o celkové výměře 38,03 m2 (bufet 14,89 m2,
chodba 4,41 m2, WC 1,19 m2, umývárna 1,95 m2, příruční sklad 15,59 m2) k 29.07.2015, s panem
za předpokladu, že k záměru nebudou ve stanovené lhůtě žádné připomínky ani jiné nabídky.
Pronájem bude uzavřen s účinností od 01.10.2015 na dobu neurčitou s možností výpovědi ve dvouměsíční
výpovědní lhůtě, za nájemné ve výši 5 500,00 Kč/rok za celé prostory, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování bufetu ve sportovní hale. 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.
[ 2015 - 880 ]
čp.
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výpověď paní
z pronájmu prostor sloužících podnikání v čp.
, ul.
, kanceláře č. 6,
o výměře 15,60 m2, umístěné ve III. NP, který bude ukončen dle podmínek nájemní smlouvy ke dni
31.10.2015.
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout kancelář č. 6, umístěnou ve III. NP,
, Trutnov,
o výměře 15,60 m2, na dobu určitou 5 let. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících
podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostoru sloužícím podnikání nebude povolen provoz
ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
Možnost uzavření nájemní smlouvy nejdříve od 01.11.2015.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2015 - 881 ]
Polská čp. 367
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 3 na prodloužení podnájemní smlouvy mezi nájemcem Omega Investment a.s.,
se sídlem Žitná 1656/45, Praha 1, IČ 247 45 812 na budovu čp. 367 Polská ul., a podnájemci:
- CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. - IČ 25262181,
- CZECH SALES ACADEMY - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o., IČ 25262190,
a to s každým podnájemcem na ideálních 50 % předmětu pronájmu, na dobu určitou 6 měsíců, s účinností
od 20.08.2015 do 19.02.2016, za celkové nájemné ve výši 2 152,00 Kč/rok, za stejných podmínek.
[ 2015 - 882 ]
Krakonošovo náměstí čp. 73
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převodem nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 73 Krakonošovo nám. (budova ZUŠ), umístěných
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v I. NP o celkové výměře 30,93 m2 (1 prodejna 28,89 m2, 2 výlohy o celkové výměře 2,04 m2)
na společnost Dobrý nákup s.r.o., na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 150 000,00 Kč/rok za celé prostory,
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, ze stávajícího nájemce JASPIS FASHION s.r.o.,
z důvodu reorganizace společnosti původního nájemce, za stejných smluvních podmínek. Nájemce provede
na vlastní náklady úpravu pronajatých prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení
nájemní smlouvy nebude zhodnocení tohoto prostoru nájemci uhrazeno.
Pozemky - záměr města
[ 2015 - 883 ]
p. p. 602/94, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 602/94 (cca 7 m2) v k. ú. Trutnov, firmě J. Kerbl, HOLDING,
spol. s r.o., pokud kupující odsouhlasí kupní cenu ve výší 1 600,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem.
[ 2015 - 884 ]
p. p.
, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 144 m2) v k. ú. Střítež u Trutnova manž.
a
, z toho parkovací plochu o výměře cca 44 m2 za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2
a část o výměře cca 100 m2 za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 885 ]
p. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 690 m2) v k. ú. Voletiny, na dobu určitou 5 let
panu
, k zahrádkářským účelům (cca 666 m2) za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok a
k umístění chatky (cca 24 m2) za nájemné ve výši 7,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2015 - 886 ]
p. p. 516/3, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 516/3 (cca 2 842 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou,
na dobu neurčitou Společenství vlastníků jednotek Adamovská 1, Trutnov – Adamov, k sečení za nájemné
ve výši 0,10 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
[ 2015 - 887 ]
p.p. 2835/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2835/1 (cca 70 m2) v k. ú. Trutnov Společenství pro dům
Zámečnická č.p. 464-466, Trutnov, za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření stávající cesty
a parkovacích stání ve vlastnictví žadatele. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2015 - 888 ]
p. p. 2120 a st. p. 1262, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 21.09.2015 *
schválit prodej okapových chodníčků na části p. p. 2120 (cca 40 m2) v k. ú. Horní Staré Město za kupní cenu
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ve výši 1,00 Kč/m2 a přístupových chodníčků na části p. p. 2120 (cca 37 m2) v k. ú. Horní Staré Město
za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 Společenství vlastníků jednotek domu Trutnov, Úpská č. p. 548, 549.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
*
01.02 Urč: zastupitelstvo města
T: 21.09.2015 *
schválit prodej st. p. 1262 (434 m2) v k. ú. Horní Staré Město pod domem čp. 548-549 jednotlivým vlastníkům
bytových jednotek Společenství vlastníků jednotek domu Trutnov, Úpská č. p. 548, 549, za kupní cenu ve výši
200,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 889 ]
p. p. 933/5, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 21.09.2015 *
schválit prodej okapových chodníčků na části p. p. 933/5 (cca 48 m2) v k. ú. Horní Staré Město za kupní cenu
ve výši 1,00 Kč/m2 a přístupových chodníčků na části p. p. 933/5 (cca 18 m2) v k. ú. Horní Staré Město
za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/ m2 Společenství vlastníků domu Bratrství 432, 433 Trutnov. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 890 ]
st. p. 5195, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 21.09.2015 *
schválit prodej st. p. 5195 (7 m2) v k. ú. Trutnov pod přístřeškem na popelnice Společenství vlastníků
jednotek Železničářská 483-484, Trutnov za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 891 ]
p. p. 3723, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 21.09.2015 *
vzít na vědomí nezrealizování usnesení č. ZM 2015-25/1 z důvodu na straně prodávajících.
[ 2015 - 892 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 21.09.2015 *
neschválit prodej části p. p.
(cca 22 m2 ) v k. ú. Trutnov manž.

.

[ 2015 - 893 ]
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 21.09.2015 *
neschválit prodej části p. p.
(cca 248 m2) v k. ú. Horní Staré Město manž.
.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2015 - 894 ]
p. p.
, p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*
01.01
*
(cca 40 m2) v k. ú. Starý Rokytník, na dobu
pronájem části p. p.
(cca 824 m2) a části p. p.
určitou 5 let panu
k zahrádkářským účelům a jako manipulační plochu (přístupovou
cestu) za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok s tím, že se povoluje dočasné oplocení pozemku. Jakákoliv další
výstavba či výsadba stromů není povolena.
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[ 2015 - 895 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(cca 8 m2) v k. ú. Trutnov, na dobu určitou 5 let paní
kůlny za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok.
[ 2015 - 896 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(cca 170 m2) v k. ú. Trutnov, na dobu neurčitou panu
parkovací plochy pro obyvatele domu na st. p.
, za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok.

, k umístění

, k zřízení

[ 2015 - 897 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
,
pronájem části p. p.
(cca 100 m2) v k. ú. Trutnov, na dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že bude pozemek po dobu nájmu oplocen
a jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2015 - 898 ]
p. p. 2064/5, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 2064/5 (cca 30 m2) v k. ú. Trutnov, na dobu neurčitou společnosti LADONA s.r.o., jako
manipulační plochu za nájemné ve výši 600,00 Kč/m2/rok.
[ 2015 - 899 ]
p. p.
, p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
(cca 75 m2) v k. ú. Trutnov, na dobu neurčitou
pronájem části p. p.
(cca 174 m2) a části p. p.
panu
, k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok a k umístění kůlny
(20 m2) za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů a parkování není
povoleno. Na vlastní náklady nájemce přemístí sušáky na prádlo.
[ 2015 - 900 ]
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(cca 18 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou, na dobu neurčitou panu
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok.
[ 2015 – 901 ]
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(cca 18 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou, na dobu neurčitou panu
, jako manipulační plochu za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok.
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[ 2015 - 902 ]
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(cca 25 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou, na dobu neurčitou paní
, jako manipulační plochu za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok.
[ 2015 - 903 ]
p. p.
, p. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
schvaluje
*
01.01
*
(347 m2) v k. ú. Voletiny, na dobu neurčitou paní
,
pronájem p. p.
(539 m2) a p. p.
k zahrádkářským účelům (539 m2) za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok a k sečení (347 m2) za nájemné
ve výši 0,10 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
[ 2015 - 904 ]
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
(cca 1050 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou, panu
[ 2015 - 905 ]
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
(cca 260 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou, paní

.

.

[ 2015 - 906 ]
p. p. 1623/6, p. p. 2311/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 1623/6 a části p. p. 2311/1 v k. ú. Trutnov,
celkem na cca 6 m2 s Královéhradeckým krajem zastoupeným technickým náměstkem Oblastní nemocnice
Trutnov a.s., za následujících podmínek:
- pozemek bude užíván výhradně za účelem úpravy oblouků stávajících zpevněných ploch na p. p. 1623/6
a na p. p. 2311/1 v k. ú. Trutnov v majetku města,
- následnou údržbu a veškeré opravy stavby bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- provedené úpravy na pozemku budou součástí pozemku, stavebník nebude mít k pozemku, který tvoří
veřejné prostranství, žádná zvláštní práva,
- stavba bude dokončena do 30.06.2016.
[ 2015 - 907 ]
p. p. 2693 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 2693 a části p. p. 2694 v k. ú. Trutnov
celkem na cca 4 m2 se společností ELMONT-CH, spol. s r.o., za následujících podmínek:
- pozemky budou užívány výhradně za účelem rozšíření sjezdu z p. p. 722/28 v k. ú. Trutnov (v majetku
žadatele) na komunikaci Náchodská (p. p. 2271/1 k. ú. Trutnov) v majetku ČR - ředitelství silnic a dálnic ČR,
- následnou údržbu a veškeré opravy stavby (sjezdu) bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- provedené úpravy na pozemcích budou součástí pozemků, stavebník nebude mít k pozemkům, které tvoří
veřejné prostranství, žádná zvláštní práva,
- stavba bude dokončena do 30.06.2016.
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[ 2015 - 908 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p.
v k. ú. Trutnov celkem
a
, za následujících podmínek:
na cca 20 m2 s manž.
- pozemek bude užíván výhradně za účelem zřízení sjezdu z p. p.
v k. ú. Trutnov (v majetku žadatelů)
na komunikaci
(
k. ú. Trutnov) v majetku města Trutnova,
- následnou údržbu a veškeré opravy stavby (sjezdu) bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- provedené úpravy na pozemku budou součástí pozemků, stavebník nebude mít k pozemkům, které tvoří
veřejné prostranství, žádná zvláštní práva,
- stavba bude dokončena do 30.10.2016.
[ 2015 - 909 ]
p. p. 62/1, p. p. 54, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o obstarání věci za účelem údržby a provozu vodních nádrží (p. p. 62/1
a p. p. 54 k. ú. Střítež u Trutnova) se společností Lesy a parky Trutnov s.r.o., dle předloženého znění, kterým
se mění výše smluvní odměny na 30 000,00 Kč ročně.
[ 2015 - 910 ]
p. p. 1/2 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování podzemního kabelového vedení nízkého a vysokého napětí na části p. p. 1/2,
p. p. 2/2, st. p. 180/2, p. p. 220/1, p. p. 699, p. p. 700/2, p. p. 708/5, p. p. 713/1, p. p. 713/2, p. p. 722/4,
p. p. 1815/2, p. p. 1822/1, p. p. 1823/16, p. p. 1934/2, p. p. 1934/4, p. p. 1934/7, p. p. 1935/1, p. p. 1935/4,
p. p. 1978/1, p. p. 1979 a p. p. 2110 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu 526,27 m2. Jednotková
cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 911 ]
p. p. 1942/3, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování kabelového vedení nízkého a napětí na části p. p. 1942/3 v k. ú. Horní Staré Město
v celkovém rozsahu cca 44 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 912 ]
p. p. 2215/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování horkovodního potrubí na části p. p. 2215/1 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 2 m2.
Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2015 - 913 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch pana
, spočívajícího v právu uložení
a provozování kanalizační přípojky na části p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 22,5 m2.
Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
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[ 2015 - 914 ]
p. p. 2269/4, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování kabelového vedení nízkého napětí na části p. p. 2269/4 v k. ú. Trutnov v celkovém
rozsahu 4 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 915 ]
p. p.
, k. ú. Bezděkov u Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch paní
a pana
,
spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky na části p. p.
v k. ú. Bezděkov
u Trutnova v celkovém rozsahu cca 54 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
[ 2015 - 916 ]
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch pana
paní
a pana
spočívajícího v právu uložení a provozování horkovodní přípojky na části p. p.
v k. ú. Poříčí
u Trutnova v celkovém rozsahu 102 m2. Jednotková cena činí 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
[ 2015 - 917 ]
p. p. 1837/44 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování podzemního kabelového vedení nízkého napětí na části p. p.1837/44, p. p. 2507/1,
p. p. 1837/38 a p. p. 1837/42 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 160,62 m2. Jednotková cena činí
133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 918 ]
p. p. 977/5 a násl., k. ú. Debrné a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením termínu provádění geologických prací společnosti Geo Tec-GS, a. s., na p. p. 977/5
v k. ú. Trutnov, na p. p. 977/5, p. p. 1028, p. p. 1029, p. p. 1031, p. p. 1032, p. p. 1036, p. p. 216, p. p. 482
a p. p. 522 v k. ú. Debrné a na p. p. 1383/3, p. p. 1435/1 a p. p. 1436/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova
do 29.09.2015, jinak za stávajících podmínek dle dohody ze dne 05.08.2015.
Bytové záležitosti
[ 2015 - 919 ]
Palackého 79 - přidělení bytu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem bytové jednotky na adrese Palackého 79, č. bytu 3 o vel. 1+2 na základě výběrového řízení žadateli
včetně náhradníků:
Palackého 79 o vel. 1+2, standardní byt
měsíční nájemné
1. platební období
1.
5 225,00 Kč
12 měsíců
2.
á
5 001,00 Kč
14 měsíců
3.
4 625,00 Kč
12 měsíců
11

4.
4 523,00 Kč
12 měsíců
5.
4 511,00 Kč
12 měsíců
6.
4 285,00 Kč
12 měsíců
7.
č
4 212,00 Kč
13 měsíců
8.
4 111,00 Kč
13 měsíců
9.
4 010,00 Kč
13 měsíců
10.
3 700,00 Kč
24 měsíců
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období 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.
[ 2015 - 920 ]
Bulharská 65 - přidělení bytu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem bytové jednotky na adrese Bulharská 65, č. bytu 1 o vel. 1+2 na základě výběrového řízení žadateli:
Bulharská 65 o vel. 1+2, standardní byt
měsíční nájemné 1. platební období
1.
4 200,00 Kč
10 měsíců
Nájemní smlouva vč. složení nájemného za 1. platební období 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 pí
o vel. 1+2.

a p.

*

z výběrového řízení na nájem bytu Bulharská 65

[ 2015 - 921 ]
Krakonošovo náměstí 132 - přidělení bytu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem bytové jednotky na adrese Krakonošovo nám. 132, č. b. 2 o vel. 1+3 na základě výběrového řízení
žadateli včetně náhradníka:
Krakonošovo nám. 132 o vel. 1+3, standardní byt
měsíční nájemné
1. platební období
1.
áková
8 050,00 Kč
8 měsíců
2.
6 076,00 Kč
6 měsíců
(vrátí byt)
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období 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.
[ 2015 - 922 ]
Jihoslovanská 26 - přidělení bytu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem bytové jednotky na adrese Jihoslovanská 26, č. bytu 4 o vel. 1+1 na základě výběrového řízení
žadateli včetně náhradníků:
Jihoslovanská 26 o vel. 1+1, standardní byt
měsíční nájemné 1. platební období
1.
4 325,00 Kč
12 měsíců
2.
4 300,00 Kč
12 měsíců
3.
(vrátí byt)
4 200,00 Kč
12 měsíců
4.
4 100,00 Kč
12 měsíců
5.
dík
4 020,00 Kč
13 měsíců
6.
(vrátí byt)
4 000,00 Kč
14 měsíců
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období 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.
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souhlasí
*
02.01
s vyřazením pí

*
z výběrového řízení na nájem bytu Jihoslovanská 26 o vel. 1+1.

[ 2015 - 923 ]
Jihoslovanská 32 - přidělení bytu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem bytové jednotky na adrese Jihoslovanská 32, č. bytu 1 o vel. 1+3 na základě výběrového řízení
žadateli včetně náhradníků:
Jihoslovanská 32 o vel. 1+3, standardní byt
měsíční nájemné 1. platební období
1.
9 139,00 Kč
7 měsíců
2.
8 612,00 Kč
7 měsíců
3.
8 246,00 Kč
7 měsíců
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období 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 pí

*
z výběrového řízení na nájem bytu Jihoslovanská 32 o vel. 1+3.

[ 2015 - 924 ]
Krakonošovo náměstí 125 - přidělení bytu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem bytové jednotky na adrese Krakonošovo náměstí 125, č. bytu 1 o vel. 1+3 na základě výběrového
řízení žadateli:
Krakonošovo náměstí 125 o vel. 1+3, standardní byt
měsíční nájemné 1. platební období
1.
7 150,00 Kč
6 měsíců
Nájemní smlouva vč. složení nájemného za 1. platební období 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.
Majetek města - různé
[ 2015 - 925 ]
VŘ "Oprava uličky K Příkopu"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
k veřejné zakázce malého rozsahu společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. "Oprava uličky K Příkopu" - rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče STRKO Josef Středa, Starý Rokytník 234, Trutnov, 541 01
- pořadí nabídek:
1. STRKO Josef Středa, Starý Rokytník 234, Trutnov, 541 01 ................ 425 620,00 Kč
2. Roman Polák, Křižíkova 553, Trutnov 541 01 ..................................... 446 901,00 Kč
3. Kamenictví Novotný, Čermná 8, Čermná u Vrchlabí 543 77 ............... 459 973,00 Kč
[ 2015 - 926 ]
Doplnění plánu investic ... sportoviště 2015
rada města
schvaluje
*
01.01
*
společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. doplnění Plánu oprav a investic, nákup majetku pro sportoviště 2015
- dle předloženého návrhu.
*
01.02
*
společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. doplnění Plánu oprav o položku "Výmalba inforecepce v krytém bazénu".
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[ 2015 - 927 ]
Kemp Dolce - rekonstrukce sociálního zařízení"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vypsání výběrového řízení na dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu "Kemp Dolce - Rekonstrukce
sociálního zařízení č. 2 pro veřejnost",
Systémové číslo zakázky : P15V00000065
*
01.02
*
text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu,
*
01.03
*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou dle předloženého návrhu.
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi, která je pověřena i posouzením kvalifikace, v navrženém
složení.
[ 2015 - 928 ]
VŘ "Zkvalitnění nakládání s bioodpady"
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výsledkem veřejné zakázky "Zkvalitnění nakládání s bioodpady",
*
01.02
*
s vyřazením nabídek firem VZ consulting s. r. o. a Unikont Group s. r. o. z důvodu nesplnění požadavků
zadavatele - požadované technické specifikace předmětu zakázky,
*
01.03
*
s vyhlášením firmy SOME Jindřichův Hradec s. r. o. vítězem veřejné zakázky "Zkvalitnění nakládání
s bioodpady".
Finanční záležitosti
[ 2015 - 929 ]
Hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2015
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2015.
[ 2015 - 930 ]
Zásady č. 2/2015
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 21.09.2015 *
schválit Zásady č. 2/2015 "Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova" dle předloženého
návrhu.
[ 2015 - 931 ]
SFRB - předčasné splacení úvěru
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 21.09.2015 *
schválit předčasnou úhradu úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení.
Různé
[ 2015 - 932 ]
Komunikace B. Němcové - dodatek č. 1 SoD
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci "Trutnov, rekonstrukce ulice Boženy Němcové" dle předloženého návrhu.
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[ 2015 - 933 ]
Jiráskovo náměstí, regenerace zeleně - posun termínu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
posun termínu realizace a uzavření předloženého dodatku č. 1 smlouvy na akci "REGENERACE ZELENĚ
A VEŘEJNÝCH PLOCH JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ V TRUTNOVĚ" z důvodu čekání na odsouhlasení smlouvy
poskytovatelem dotace - Státním fondem životního prostředí České republiky.
ukládá
*
02.01 Urč: Ing. Franc
T: 15.09.2015 *
zajistit uzavření dodatku smlouvy č. 1 se sdružením společností BAK a Stavebně dopravní Trutnov.
[ 2015 - 934 ]
"Cyklistická stezka Starý Rokytník - Bojiště II"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přijetí dotace do výše 8 801 000,00 Kč od Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Cyklistická stezka
Starý Rokytník - Bojiště II",
*
01.02
*
realizaci akce v plném rozsahu.
ukládá
*
02.01 Urč: Ing. Franc
T: 25.09.2015 *
zajistit uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2015.
[ 2015 - 935 ]
"Cyklistická stezka Starý Rokytník - Bojiště II" dod. č. 1
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Cyklistická stezka Starý Rokytník - Bojiště II".
ukládá
*
02.01 Urč: Ing. Franc
T: 15.09.2015 *
zajistit uzavření dodatku smlouvy č. 1 se společností STRABAG a.s.
[ 2015 - 936 ]
Regenerace Jiráskova náměstí
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření Smlouvy č. 24091338 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky
na akci "Regenerace zeleně a veřejných ploch Jiráskova náměstí v Trutnově", v předloženém znění.
ukládá
*
02.01 Urč: Ing. Franc
T: 10.09.2015 *
zajistit uzavření smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR.
[ 2015 - 937 ]
Darovací smlouva - dřevořezba "Eliška"
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím daru - dřevořezby "Eliška" umístěné poblíž rozhledny Stachelberg a s uzavřením darovací smlouvy
s panem
,
, 541 02 Trutnov 4, v navrženém znění.
[ 2015 - 938 ]
Jednací řád Rady města Trutnov
rada města
vydává
*
01.01
Jednací řád Rady města Trutnova.
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[ 2015 - 939 ]
VZ "Modernizace osob. výtahu v budově MěÚ"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vyloučení uchazeče č. 2 Novák Jaromír - VROM, Chodská 503, 541 01 Trutnov, z důvodu absence podpisu
na návrhu smlouvy,
*
01.02
*
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče č. 3 VÝTAHY Náchod, s. r. o.,
*
01.03
*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH s tím, že pokud nedojde
k uzavření smlouvy s uchazečem prvním v pořadí z důvodu na jeho straně, bude smlouva uzavřena
s uchazečem druhým v pořadí.
pověřuje
*
02.01
*
Mgr. Luboše Rathouského zajištěním podpisu smlouvy.
[ 2015 - 940 ]
VZ "Pořízení 35 ks PC pro MěÚ"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek veřejné zakázky malého rozsahu "Pořízení 35 kusů PC pro město Trutnov – městský úřad - 2015"
systémové číslo VZ: P15V00000137
*
01.02
*
pořadí firem dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena včetně DPH:
1. DLNK s.r.o., E. Beneše 470, 552 03 Česká Skalice ......................... 221 914,00 Kč
(jediná nabídka).
ukládá
*
02.01 Urč: Mgr. Rathouský
T: 14.09.2015 *
zajistit uzavření kupní smlouvy s vítěznou firmou DLNK s.r.o.
[ 2015 - 941 ]
VZ "Poskytování hlasových a datových služeb pro MěÚ"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
- vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce "Poskytování hlasových a datových služeb pro MěÚ Trutnov",
systémové číslo VZ: P15V00000145
*
01.02
*
- text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu,
*
01.03
*
- okruh navržených dodavatelů k obeslání výzvou,
*
01.04
*
- jmenování hodnotící komise v navrženém složení, která je pověřena otevíráním obálek, posouzením
kvalifikace, posouzením a hodnocením nabídek.
pověřuje
*
02.01
*
Mgr. Luboše Rathouského odpovídat na dotazy uchazečů a poskytovat dodatečné informace.
[ 2015 - 942 ]
VZ "Dodávka uklid. a hygien. prostředků"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
- vyloučení uchazeče FM SERVIS TRUTNOV, s.r.o., Strmá 523, Trutnov, z důvodu absence podpisu
na návrhu smlouvy,
*
01.02
*
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče č. 3 PEMA VELKOOBCHOD s.r.o.,
Šumavská 532/1, Liberec,
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*
01.03
*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH:
1. PEMA VELKOOBCHOD s.r.o., Šumavská 532/1, Liberec ...... 105 916,00 Kč vč. DPH,
2. Rudolf Šaman, Pod Školkou 60, Dolní Kralovice .................... 108 088,00 Kč vč. DPH.
pověřuje
*
02.01
*
Mgr. Luboše Rathouského zajištěním podpisu smlouvy.
[ 2015 - 943 ]
VZ "Google Apps for Work"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
- provedení výběrového řízení přes elektronické tržiště GEMIN.CZ formou e-aukce k veřejné zakázce malého
rozsahu na dodavatele "Komunikačního řešení Městského úřadu Trutnov pomocí Google Apps for Work",
systémové číslo VZ: T002/15/V00026875
*
01.02
*
- text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu.
pověřuje
*
02.01
*
pana Jozefa Bocána odpovídat na dotazy uchazečů a poskytovat dodatečné informace.
[ 2015 - 944 ]
Zařazení na pořadník k umístění v DPS
rada města
schvaluje
*
01.01
*
ve smyslu čl. 4 odst. 8) Zásad č. 1/2014 - Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou
službou v Trutnově - zařazení žadatelky
na pořadník k umístění v DPS dle předloženého
návrhu.
[ 2015 - 945 ]
ZŠ R. Frimla - přijetí účelového finančního daru
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 120 000,00 Kč Základní školou, Trutnov, R. Frimla 816,
od Nadačního fondu Škola 2000, se sídlem Rudolfa Frimla 816, Trutnov, IČO 47467053, a to na pokrytí
nákladů spojených s výukou anglického jazyka v 1. a 2. ročníku ZŠ v průběhu školního roku 2015/2016
dle předloženého návrhu.
[ 2015 - 946 ]
Jmenování tajemníků komisí Rady města Trutnova
rada města
odvolává
*
01.01
*
s účinností od 01.09.2015:
- PaedDr. Karla Rouhu z funkce tajemníka školské komise,
- paní Zuzanu Trösterovou z funkce tajemníka likvidační komise,
- Ing. Veronikou Svobodovou z funkce tajemníka komise pro cestovní ruch a tajemníka kulturní komise,
- pana Milana Vamberu z funkce člena likvidační komise,
- paní Ivanu Burešovou z funkce člena inventarizační komise.
jmenuje
*
02.01
*
s účinností od 01.09.2015
- paní Zdeňku Jirouškovou do funkce tajemníka školské komise,
- paní Hanu Kešnerovou do funkce tajemníka likvidační komise,
- paní Ivu Trávníčkovou do funkce tajemníka komise pro cestovní ruch a tajemníka kulturní komise,
- Ing. Petra Seidela do funkce člena likvidační komise,
- paní Hanu Rathouskou do funkce člena inventarizační komise.
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[ 2015 - 947 ]
Rezignace člena zastupitelstva města
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
rezignaci MUDr. Pavla Trpáka na funkci člena Zastupitelstva města Trutnova na vlastní žádost,
a to k 14.08.2015.
pověřuje
*
02.01
*
starostu města Trutnova, aby předal panu Jaroslavu Špačkovi osvědčení o tom, že se stal členem
Zastupitelstva města Trutnova dnem 15.08.2015.
[ 2015 - 948 ]
Stanovisko obce k žádostem o doplatek na bydlení
rada města
ruší
*
01.01
*
s ohledem na změnu stanoviska Ministerstva vnitra ČR své usnesení č. 2015-517/10 ze dne 04.05.2015.
pověřuje
*
02.01
*
Městský úřad Trutnov - odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví k vydávání souhlasných
či nesouhlasných vyjádření dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů, a to ve věci žádostí osob o doplatek na bydlení, které za účelem bydlení užívají
ubytovací zařízení v katastrálních územích města Trutnova.
[ 2015 - 949 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 14. září 2015 od 15:00 h v zasedací místnosti č. 301 MěÚ.
Zapsala: Velebová

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

