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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2005 - 421 ]
Náchodská čp. 373
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
zrušit usnesení ZM 2004-348/7 v plném znění

T:09.05.2005 *

[ 2005 - 422 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
Alternativně
A. neschválit prodej nemovitostí - domu čp. 43 a dvou zděných kolen, vše na st. p. 50, v ul. Horská, v
části města a k. ú. Dolní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 29.5.2000,
do spoluvlastnictví nájemců domu paní
a paní
, obě trvale bytem
Trutnov, za nabídkovou cenu 1055700,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej.... § 14, odst. 1) za
844560,- Kč a zařadit prodej nemovitostí do 2. kola 10. prodejní vlny za cenu platnou pro 1. kolo
B. schválit prodej nemovitostí - domu čp. 43 a dvou zděných kolen, vše na st. p. 50, v ul. Horská, v části
města a k. ú. Dolní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 29.5.2000, do
spoluvlastnictví nájemců domu paní
a paní
, obě trvale bytem
Trutnov, za nabídkovou cenu 1055700,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej.. § 14, odst. 1) za 844560,- Kč
[ 2005 - 423 ]
Polská čp. 101
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
schválit prodej nemovitostí čp. 101 na st. p. 620/1, ul. Polská, spolu se st. p. 620/1, v části města Dolní
Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 14.11.2004, do spoluvlastnictví
nájemců domu:
Š
a manželé
manželé

a

(dcera, zeť)

a

za celkovou nabídkovou cenu 965063,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej.. § 14, odst. 1) za 772050,- Kč.
[ 2005 - 424 ]
Jiráskovo náměstí čp. 228
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
schválit prodej nemovitostí - dům čp. 228 na st. p. 1021, Jiráskovo náměstí, spolu se st. p. 1021, v části
města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 15.11.2004, do
spoluvlastnictví nájemců domu:
manželé
a
a
(syn)
a
matka)
manželé
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a

Š

manželé

a

za celkovou sjednanou cenu 1160465,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej.. § 14, odst. 1) za 928372,- Kč.
[ 2005 - 425 ]
V. Nováka čp. 907
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 907 na st. p. 1138 v ul. V. Nováka, spolu se st. p. 1138 a p. p.
2971, v části města střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
15.11.2004, do vlastnictví p.
, trvale bytem
Náchod, za nabízenou cenu
1053000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 842400,- Kč.
souhlasí
*
02.01
*
se zřízením věcného břemene k pozemku p. p. 2971 ve prospěch vlastníků nemovitosti čp. 322 a
pozemku st. p. 1298, vše v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov. Věcné břemeno spočívá
v právu vstupu a chůze na pozemek p. p. 2971, bez práva jízdy a parkování. Věcné břemeno se zřizuje
za účelem vstupu a chůze nejkratší cestou na pozemek st. p. 1298 a k zadnímu vchodu nemovitostí čp.
322, vše v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov
[ 2005 - 426 ]
Prodej nemovitostí - 26. prodejní vlna
rada města
navrhuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
zařadit do 26. prodejní vlny dům čp. 63 Studenec.
2
V domě je 1 obsazená bytová jednotka + nebytové prostory 89 m .
Uvedený dům bude prodáván jako celek. Cena bude stanovena dle Zásad pro prodej..., podle
znaleckého posudku zpracovaného dle vyhlášky č. 640/2004 Sb.
[ 2005 - 427 ]
Novoměstská čp. 172
rada města
navrhuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
zrušit usnesení ZM 2004-304 ze dne 18. října 2004 v plném znění
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
schválit prodej domu čp. 172 na st. p. 1007 v ul. Novoměstská, spolu se st. p. 1007, v obci a k. ú.
Trutnov, v části města Dolní Předměstí, obecným zveřejněním na dobu min. 45 dnů s minimální cenou k
jednání 666653,- Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2005 - 428 ]
Spojenecká čp. 54
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 54 Spojenecká, I. NP o celkové výměře 17.20
2
2
2
m (1 prodejna 16.00 m a 1 WC 1.20 m ) s pí Irenou Burdovou ke dni 30.4.2005
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 54 Spojenecká, umístěné v I. NP o
2
2
2
celkové výměře 17.20 m (1 prodejna 16.00 m a 1 WC 1.20 m ) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro
2
2
jednání ve výši 1375,- Kč/m /rok za prodejnu a kancelář, 685,- Kč/m /rok za provozovnu služeb a 550,2
Kč/m /rok za WC, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování
prodejny, kanceláře, provozovny služeb a pod. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových
prostor k požadovaného způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemního vztahu nebude
zhodnocení předmětu nájmu uhrazeno. Pronajímatel souhlasí, aby nájemce technické zhodnocení
nebytového prostoru daňově odepisoval.
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Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2005 - 429 ]
Bulharská čp. 143
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 143 Bulharská (kancelář SAZKY), umístěné v I.
2
2
2
2
NP o celkové výměře 53.01 m (1 sběrna 31.60 m , 1 kancelář 16.56 m , 1 kuchyňka 3.27 m a 1 WC
2
1.58 m ) TJ Lokomotivě Trutnov na dobu dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši 28804,- Kč/rok za
celé nebytové prostory včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem
provozování sázkové kanceláře SAZKA
*
01.02
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 143 Bulharská, umístěné v I. NP o celkové výměře 53.01
2
2
2
2
2
m (1 sběrna 31.60 m , 1 kancelář 16.56 m , 1 kuchyňka 3.27 m a 1 WC 1.58 m ) s uzavřením
2
2
podnájemní smlouvy na reklamní tabuli o výměře 2.00 m pohledové plochy za nájemné 2100,- Kč/m /rok
s podnájemcem realitní kanceláří TANA za účelem provozování inzerce realitní kanceláře
[ 2005 - 430 ]
Národní čp. 199
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 199 Národní, umístěný ve III. NP Národního
2
domu - kancelář č. 5 o výměře 18.05 m mezi Domem kultury Trutnov a pí
na dobu
2
neurčitou za nájemné ve výši 1375,- Kč/m /rok včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného za účelem provozování umělecké, castingové a modelingové agentury SABRI-AGENCY
[ 2005 - 431 ]
Jihoslovanská čp. 26
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou způsobu využití nebytového prostoru v čp. 26 Jihoslovanská, umístěného v I. NP o výměře
2
6.20 m (1 místnost) na účel využití vyzážistické studio VITALAND (účesy z počítače) a prodej
vitamínových přípravků a doplňků výživy pí
za stejných nájemních podmínek
Pozemky - záměr města
[ 2005 - 432 ]
p. p. 2013/21, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem p. p. 2013/21 (233 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Lípová a ul. Švédská, p.
, vlastníkovi čp.
ul.
, jako zázemí k domu (údržba, sečení a sušení prádla) na
2
dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba na pronajaté parcele není povolena.
[ 2005 - 433 ]
p. p. 150/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením smluvního vztahu s firmou OSNADO, spol. s r. o., cestovní kancelář, Hořice v Podkrkonoší,
které byla poskytnuta část p. p. 150/1 v k. ú. Trutnov, k umístění reklamního poutače, ke dni uzavření
nového smluvního vztahu
*
01.02
*
se záměrem města zveřejnit poskytnutí části p. p. 150/1 v k. ú. Trutnov, nacházející se ve veřejné zeleni
u chodníku, cca 9 m od objektu lékárny Na Horské, Cestovní kanceláři OSNADO, spol. s r. o., IČO
2
26002311, k umístění jednoho reklamního poutače s reklamní plochou do 2 m za poplatek 3000,- Kč/rok
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[ 2005 - 434 ]
p. p. 778/2,
k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit směnu části p. p. 778/2 (cca 23 m ± 10 %) v k. ú. Horní Staré Město ve
2
vlastnictví města Trutnov za část p. p.
(cca 23 m ± 10 %) v k. ú. Horní Staré Město ve
spoluvlastnictví p.
a pí
, s tím, že město Trutnov uhradí
veškeré náklady spojené se směnou pozemků. Konečnou výměru směnovaných pozemků určí
geometrický plán.
[ 2005 - 435 ]
p. p.
, k. ú. Volanov a násl.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
zrušit usnesení MZ 1997 - 18/1, t.j. směnu pozemků mezi městem Trutnov a
souhlasí
*
02.01
*
2
se záměrem města zveřejnit směnu pozemků, t.j. p. p.
(828 m ) v k. ú. Volanov ve vlastnictví p.
2
o a pí
a p. p. 574 (20 m ) v k. ú. Oblanov ve SJM manž.
, za
2
2
2
část p. p. 340 (cca 75 m ), část p. p. 111/13 (cca 190 m ) a část p. p. 111/16 (cca 190 m ) v k. ú. Oblanov
v majetku města Trutnova bez finančního dorovnání a s tím, že geometrický plán uhradí žadatel a ostatní
náklady spojené se směnou budou hrazeny každou stranou z jedné poloviny.
[ 2005 - 436 ]
p. p. 2605, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem s budoucí koupí p. p. 2605 (192 m ) v k. ú. Trutnov, Nové Dvory,
p.
k výstavbě příjezdové komunikace, která povede k nemovitostem ve vlastnictví
2
jmenovaného, za nabízenou kupní cenu 100,- Kč/m s tím, že nájemce a budoucí kupující vybuduje
komunikaci pouze na své náklady. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků, vyjma daně z
2
převodu nemovitostí, uhradí budoucí kupující. Nájemné se stanovuje ve výši 50,- Kč/m /rok, z toho 47,2
Kč/m /rok je záloha na cenu kupní, která v případě dodržení termínu kolaudace bude odečtena od kupní
ceny.
[ 2005 - 437 ]
p. p. 343/9, p. p. 343/15, k.ú.Starý Rokytník
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
2
2
se záměrem města zveřejnit prodej části p. p. 343/9 (216 m ) a p. p. 343/15 (315 m ) v k. ú. Starý
2
Rokytník
a zřízení přístupové cesty za kupní cenu 50,- Kč/m
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2005 - 438 ]
p. p. 1935/1 a násl., k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném darování pozemků a tělesa komunikace v k.
2
2
ú. Horní Staré Město, p. p. 1935/1 (950 m ) a p. p. 776/6 (1605 m ) a tělesa komunikace na p. p. 715/1 a
p. p. 721/8 od níže uvedených spoluvlastníků jako dárců:
1. p.
a manž.
a
2.
3. p.
a manž.
a
4. p.
a manž
a
5. manž.
a
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6. manž.
a
7. manželů
a
ve prospěch města Trutnov jako obdarovaného za účelem zajištění přístupové cesty ke všem rodinným
domům v ul. U Hřbitova
[ 2005 - 439 ]
p. p. 423/3, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
2
schválit pronájem s budoucí koupí p. p. 423/3 (327 m ) v k. ú. Trutnov, Nové Dvory, manž.
a
2
za nabízenou kupní cenu ve výši 250,- Kč/m a za
následujících podmínek:
- celková kupní cena je ve výši 81750,- Kč
2
- pronájem se uzavře na dobu určitou 3 let za nájemné ve výši 3,- Kč/m /rok
- před podpisem nájemní smlouvy s dohodou o budoucí koupi uhradí manž.
zálohu na kupní
cenu ve výši 40000,- Kč
- druhá část kupní ceny ve výši 41750,- Kč bude rozdělena do měsíčních zálohových splátek po dobu tří
let
- zálohová měsíční splátka na kupní cenu je ve výši 1159.72 Kč, k této částce bude přičteno měsíční
nájemné, které je ve výši 81.75 Kč, t.j. celkem 1241.50 Kč
- měsíční úhrada ve výši 1241.50 Kč bude splatná do 15. dne každého příslušného měsíce
- do 30 dnů po uhrazení celé kupní ceny bude uzavřena kupní smlouva
- veškeré náklady spojené s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí uhradí kupující
- v případě neuhrazení celkové kupní ceny do 3 let od uzavření nájemní smlouvy s dohodou o budoucí
koupi uhrazená záloha na kupní cenu propadne ve prospěch města Trutnov a město Trutnov nebude
vázáno touto smlouvou
[ 2005 - 440 ]
p. p. 2471/3, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
2
schválit prodej části budoucí p. p. 2471/3 (4 m ), která nově vznikne oddělením z p. p. 2471, v k. ú.
Trutnov, Dolní Předměstí,
za účelem majetkového vypořádání k pozemku, do
2
kterého zasáhla přístavba k domu čp.
ul.
, za nabízenou kupní cenu 600,- Kč/m s tím, že
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2005 - 441 ]
st. p. 742, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
2
schválit prodej části st. p. 742 (cca 3 m ± 20 %, výměru stanoví geometrický plán), v k. ú. Trutnov, Dolní
Promenáda, pí
za účelem majetkového vypořádání k pozemku pod částí garáže ve
2
vlastnictví jmenované za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2005 - 442 ]
st. p. 1187, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
2
schválit prodej podílů ze st. p. 1187 (521 m ) v k. ú. Trutnov, Dolní Předměstí, ul. Polská, vlastníkům
2
bytových jednotek v domě čp. 189 za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m :
1. podíl 14948/86076 manž.
a
2. podíl 10527/86076 p.
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[ 2005 - 443 ]
p. p. 607/1 a násl., k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města T:09.05.2005 *
2
2
2
neschválit výkup p. p. 607/1 (553 m ), p. p. 608/7 (2200 m ) a p. p. 578/6 (53 m ) v k. ú. Bohuslavice nad
2
Úpou od p.
a pí
za požadovanou kupní cenu 400,- Kč/m
[ 2005 - 444 ]
p. p. 2185/34, 2185/35, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
2
2
neschválit výkup p. p. 2185/34 (1335 m ) a 2185/35 (608 m ) v k. ú. Trutnov od Českých drah a. s. za
kupní cenu 1825000,- Kč + DPH
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
2
2
schválit výkup p. p. 2185/34 (1335 m ) a 2185/35 (608 m ) v k. ú. Trutnov od Českých drah a. s. za cenu
dle znaleckého posudku, t.j. 337420,- Kč s tím, že město Trutnov uhradí náklady spojené s převodem
[ 2005 - 445 ]
p. p. 273/236, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
schválit ukončení smluvního vztahu s p.
dohodou ke dni 31.5.2005 dle smlouvy s
dohodou o budoucí koupi č. 200289 a dodatku č. 1 k zahrádkářským účelům Nájemce před ukončením
smluvního vztahu předá pronajatý pozemek zpět pronajímateli
souhlasí
*
02.01
s prominutím nájemného p.
200289 za období od 1.1.2005 do 31.5.2005.

*
dle nájemní smlouvy s dohodou o budoucí koupi č.

[ 2005 - 446 ]
p. p. 1955, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
souhlasit s podáním žádosti na Pozemkový fond ČR o zařazení p. p. 1955 (cca 8099 ha) v k. ú. Trutnov
do veřejné nabídky pozemků dle zákona č. 229/1991 Sb.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
souhlasit s odkoupením pohledávky na náhradu za nevydané pozemky z vlastnictví státu (restitučních
nároků) od
ve výši cca 3.5 mil. Kč (bude upřesněno dle výše ceny pozemku
stanovené znaleckým posudkem)
[ 2005 - 447 ]
a. s. VAK Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
formou vkladu zvýšit kapitálovou účast města Trutnov v akciové společnosti VAK Trutnov o cenu
1190240,- Kč
[ 2005 - 448 ]
st. .p. 70, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
2
schválit pronájem s budoucí koupí části st. p. 70 (cca 80 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Farská, pí
k výstavbě objektu s převažující funkcí bydlení - rodinný dům s nebytovým prostorem pro služby
a drobný prodej, kosmetické studio, při respektování historického rázu místa, za nabízenou kupní cenu
2
1500,- Kč/m s tím, že nájemce a budoucí kupující na své náklady vybuduje přístup do bytové jednotky a
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k zadní části pronajatých nebytových prostor v čp. 54 po části sousední st. p. 69/1. Veškeré náklady
spojené s převodem pozemků vyjma daně z převodu nemovitostí uhradí budoucí kupující (kupující
projedná změnu v ÚPMPZ)
nesouhlasí
*
02.01
*
2
s pronájmem části st. p. 70 (cca 78 m ) v k. ú. Trutnov manž.
z důvodu předpokládané
výstavby s tím, že po realizaci výstavby lze přistoupit k jednání o pronájmu zbývající části předmětné
parcely.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2005 - 449 ]
st. p. 272/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním výpovědi p.
z nájemní smlouvy č. 240633 (podle čl. V. bodu 1, t.j. 1 měsíční
2
výpovědní lhůta), kterou byla pronajata část st. p. 272/1 (15 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Hradební, k umístění
prodejního stánku s provozem občerstvení na dobu neurčitou
*
01.02
*
se zahájením řízení o odstranění stavby prodejního stánku s provozem občerstvení z pronajaté části st.
2
p. 272/1 (15 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Hradební, mimo pozemky ve vlastnictví města Trutnov, na náklady
nájemce nejpozději do 22.4.2005
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Mikulecký
T:02.05.2005 *
předat právnímu oddělení podklady pro vymáhání úhrady dlužného nájemného za období od 1.1.2004 do
31.5.2005 (termín ukončení pronájmu).
[ 2005 - 450 ]
p. p. 409/4, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním výpovědi z nájemní smlouvy č. 950859, uzavřené s p.
, který má pronajatou p.
2
p. 409/4 (900 m ) v k. ú. Starý Rokytník, na rozšíření pozemku u rodinného domu na dobu neurčitou za
nájemné 100,- Kč/rok
*
01.02
*
se zahájením řízení o odstranění stavby na p.p. 409/4 v k. ú. Starý Rokytník na náklady nájemce
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Mikulecký
T:02.05.2005 *
předat právnímu oddělení podklady pro vymáhání úhrady dlužného nájemného a podání soudní žaloby o
úhradu poplatku za vědomé neoprávněné obohacování v souvislosti s užíváním pozemku, které není
smluvně ošetřeno
[ 2005 - 451 ]
p. p. 1122/1, k. ú. Libeč
rada města
bere na vědomí,
*
01.01
*
že nájemní vztah s p.
, uzavřený dle nájemní smlouvy č. 990408 a dodatku č. 1 na
2
pronájem části p. p. 1122/1 (cca 30 m ) v k. ú. Libeč k zahrádkářským účelům na dobu určitou do
31.12.2003, zanikl k tomuto datu
souhlasí
*
02.01
s odpisem dlužného nájemného ve výši 50,- Kč.
[ 2005 - 452 ]
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*

p. p. 462/1, p. p. 462/2, k. ú. Studnice u Jívky
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
s pronájmem p. p. 462/1 (3133 m ) a p. p. 462/2 (224 m ) v k. ú. Studnice u Jívky sdružení Pionýrská
skupina Trutnov k provozování letního tábora pro děti a k umístění objektů (kuchyně, umývárny,
koupelny, klubovny, chatek a WC) na dobu neurčitou za nájemné 150,- Kč/rok s tím, že jakákoliv
výstavba musí být schválena pronajímatelem.
[ 2005 - 453 ]
p. p. 133/8, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p. p. 133/8 (1887 m ) v k. ú. Dolní Staré Město, nacházející se za domem čp. 29 ul. Horská,
p.
k zahrádkářským a chovatelským účelům na dobu neurčitou za nabízené nájemné
2
2,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být schválena pronajímatelem
[ 2005 - 454 ]
st. p. 36/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části st. p. 36/1 (cca 120 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Na Břehu, pí
na
2
2
dobu neurčitou, z toho cca 114 m k zahrádkářským účelům za nabízené nájemné 3,- Kč/m /rok a cca 6
2
2
m k umístění skleníku za nabízené nájemné 10,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba
stromů musí být schválena pronajímatelem
[ 2005 - 455 ]
p. p. 108/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 108/3 (cca 1 m ) v k. ú. Trutnov, u hranice ul. Poštovní a ul. Horská, p.
k umístění 1 ks přenosného reklamního stojanu, typ A, na dobu jednoho roku
2
za nájemné ve výši 3,- Kč/m /rok, t.j. 1095,- Kč/rok
[ 2005 - 456 ]
p. p. 147, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 147 (16 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Revoluční oproti čp. 152, p.
2
umístění předzahrádky na dobu určitou od 1.5.2005 do 30.9.2005 za nájemné 3,- Kč/m /den

k

[ 2005 - 457 ]
p. p. 335/6, k. ú. Dolní Staré Buky a násl.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 335/6 v k. ú. Dolní Staré Buky, p. p. 2155/1 a p. p. 2280/2 v k. ú. Trutnov od
Pozemkového fondu ČR ve smyslu předloženého návrhu dohody o zaplacení úhrady za užívání
nemovitostí
[ 2005 - 458 ]
p. p. 95/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením smluvního vztahu s p.
dohodou k 31.7.2005 dle nájemní smlouvy č.
2
930488 a dodatku č. 1, která byla uzavřena na pronájem p. p. 95/4 (549 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Lípová, k
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zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že před ukončením smluvního
vztahu nájemce předá vyklizený pozemek zpět pronajímateli
2

[ 2005 - 459 ]
p. p. 2656/2 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch firmy VAK Trutnov, a. s. pro právo ke vstupu a
vjezdu na části p. p. 2656/2, p. p. 2656/102, p. p. 2668 a p. p. 2832 v k. ú. Trutnov, za účelem realizace,
uložení a provozu stavby podzemní kanalizace pro akci "ČISTÁ HORNÍ ÚPA VÝSTAVBA KANALIZACE
V TRUTNOVĚ, TRUTNOV - ČERVENÝ KOPEC". Před vydáním územního rozhodnutí oprávněný uhradí
dílčí platbu, která bude vypočtena z jednotkové ceny 10,- Kč x předpokládaná výměra věcného břemene
včetně ochranného pásma. Konečná výměra věcného břemene bude vymezena geometrickým plánem, z
které bude stanovena celková výše úplaty. Oprávněný uhradí veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene.
[ 2005 - 460 ]
p. p. 202, k. ú. Bezděkov u Trutnova a násl.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 1653 N97/54, uzavřené s PF ČR v roce 1997, dohodou k 30.4.2005
*
01.02
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy s pozemkovým fondem ČR na pronájem
2
části p. p. 202 (205 m ) v k. ú. Bezděkov u Trutnova
2
2
části p. p. 1181 (25 m ), p. p. 1264, p. p. 1267/2, p. p. 1267/3, p. p. 1354, části p. p. 2643 (2497 m ), části
2
2
2
p. p. 2657 (20 m ), části p. p. 2671/2 (880 m ) a části p. p. 3115 (32 m ) v k. ú. Starý Rokytník
p. p. 30, p. p. 251/1, p. p. 945/10, p. p. 945/11, p. p. 945/12, p. p. 945/3, p. p. 945/4, p. p. 945/5, p. p.
2
945/6, p. p. 945/7, p. p. 945/8, p. p. 945/9 a části p. p. 2623/1 (600 m ) v k. ú. Trutnov
p. p. 722/17 v k. ú. Horní Staré Město
p. p. 216/38 v k. ú. Poříčí u Trutnova
za stávající nájemné na dobu neurčitou s účinností od 1.5.2005 dle předložených podmínek
[ 2005 - 461 ]
p. p. 253/1 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch firmy VAK Trutnov, a. s. pro právo ke vstupu a
vjezdu na části p. p. 253/1, p. p. 2380, p. p. 2633/16, p. p. 2633/17, p. p. 2668, p. p. 2853, p. p. 2878/2 a
p. p. 2878/4 v k. ú. Trutnov, ul. R. Frimla, za účelem realizace, uložení a provozu stavby podzemního
vodovodního potrubí "VODOVOD DN 150 - Tvárná litina - TRUTNOV - ČESKÁ ČTVRŤ ul. R. FRIMLA",
délka 403 bm, šíře ochranného pásma 1.5 m na obě strany od krajní líce potrubí. Před vydáním
stavebního povolení oprávněný uhradí dílčí platbu, která bude vypočtena z jednotkové ceny 10,- Kč x
předpokládaná výměra věcného břemene včetně ochranného pásma. Konečná výměra věcného
břemene bude vymezena geometrickým plánem, z které bude stanovena celková výše úplaty. Oprávněný
uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene.
[ 2005 - 462 ]
p. p. 253/1 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch firmy VAK Trutnov, a. s. pro právo ke vstupu a
vjezdu na části p. p. 2656/2, p. p. 2853, p. p. 2668, p. p. 253/1, p. p. 2380, p. p. 247/2, p. p. 2878/2, p. p.
2878/4 a p. p. 245/10 a p. p. 247/10 v k. ú. Trutnov, ul. R. Frimla, za účelem realizace, uložení a provozu
stavby podzemní kanalizace DN 800 - betonové trouby, délka 509 bm, šíře ochranného pásma 2.5 m na
obě strany od krajní líce potrubí pro akci "TRUTNOV - ul. R. FRIMLA, KANALIZACE". Před vydáním
stavebního povolení oprávněný uhradí dílčí platbu, která bude vypočtena z jednotkové ceny 10,- Kč x
předpokládaná výměra věcného břemene včetně ochranného pásma. Konečná výměra věcného
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břemene bude vymezena geometrickým plánem, z které bude stanovena celková výše úplaty. Oprávněný
uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene.
[ 2005 - 463 ]
p. p. 631/3 a násl., k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch firmy VAK Trutnov, a. s. pro právo ke vstupu a
vjezdu na části p. p. 631/3, p. p. 1931/1 a p. p. 1931/2 v k. ú. Horní Staré Město, ul. Na Terase, za
účelem realizace, uložení a provozu stavby podzemní kanalizace DN 200 o délce 61 bm a DN 300 o
délce 247 bm, šíře ochranného pásma 1.5 m na obě strany od krajní líce potrubí pro akci "TRUTNOV,
HSM, NA TERASE - ODKANALIZOVÁNÍ RD". Před vydáním stavebního povolení oprávněný uhradí dílčí
platbu, která bude vypočtena z jednotkové ceny 10,- Kč x předpokládaná výměra věcného břemene
včetně ochranného pásma. Konečná výměra věcného břemene bude vymezena geometrickým plánem, z
které bude stanovena celková výše úplaty. Oprávněný uhradí veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene.
[ 2005 - 464 ]
st. p. 1181 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch firmy VAK Trutnov, a. s. pro právo ke vstupu a
vjezdu na část st. p. 1181, p. p. 2289/1, p. p. 1269/2, p. p. 1274/1, p. p. 1271 a p. p. 2303/2 v k. ú.
Trutnov, Kryblice, ul. Bohuslavická, za účelem realizace, uložení a provozu stavby podzemní kanalizace
DN 800 - trouby eurobeton, délka 298 bm, šíře ochranného pásma 2.5 m na obě strany od krajní líce
potrubí a DN 300 - trouby eurobeton, délka 298 bm, šíře ochranného pásma 1.5 m na obě strany od
krajní líce potrubí (oba průměry trub budou položeny v jedné trase, takže celková délka bude 298 bm) pro
akci "TRUTNOV - ul. BOHUSLAVICKÁ - KANALIZAČNÍ STOKA". Před vydáním stavebního povolení
oprávněný uhradí dílčí platbu, která bude vypočtena z jednotkové ceny 10,- Kč x předpokládaná výměra
věcného břemene včetně ochranného pásma. Konečná výměra věcného břemene bude vymezena
geometrickým plánem, z které bude stanovena celková výše úplaty. Oprávněný uhradí veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene.
[ 2005 - 465 ]
p. p. 2269/2, p. p. 2567/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch firmy EXPRES MENU, s. r. o., se sídlem
Krkonošská 770, Trutnov pro právo ke vstupu a vjezdu na části p. p. 2269/2 a p. p. 2567/1 v k. ú. Trutnov,
ul. Lomní, za účelem realizace, uložení a provozu stavby plynovodní přípojky o délce cca 11 bm a šíři
max. 1.5 m na obě strany od krajní stěny potrubí pro akci "VELKOKAPACITNÍ KUCHYNĚ EXPRES
MENU, LOMNÍ UL. 355, TRUTNOV". Před uzavřením smlouvy o budoucím věcném břemeni oprávněný
uhradí sjednanou dílčí platbu ve výši 4400,- Kč, která byla vypočtena z jednotkové ceny 133.33 Kč x
předpokládaná výměra věcného břemene. Konečná výměra věcného břemene bude vymezena
geometrickým plánem, z které bude stanovena celková výše úplaty. Oprávněný uhradí veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemenem.
[ 2005 - 466 ]
p. p. 1100 a násl., k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch Východočeské energetiky, a. s., skupina ČEZ,
2
Hradec Králové pro právo ke vstupu a vjezdu na části p. p. 1100 (vrchní vedení VN cca 68.6 m ), p. p.
2
2
1103 (podzemní vedení NN cca 5.6 m ) a p. p. 1108 (podzemní vedení NN cca 4.7 m ) v k. ú. Volanov za
účelem realizace, trvalého uložení a provozu stavby podzemního kabelového vedení NN a vrchního
vedení VN. Sjednaná úplata byla vypočtena z jednotkové ceny 33.33 Kč x předpokládaná výměra
věcného břemene. Dílčí platbu ve výši 2630,- Kč + 19 % DPH ve výši 500,- Kč oprávněný uhradí před
vydáním stavebního povolení. Dorovnání úplaty bude realizováno nejpozději do 30 dnů po doručení
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geometrického plánu oprávněným. Oprávněný uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene.
Pozemky – různé
[ 2005 - 467 ]
st. p. 231/1 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou textu usnesení rady města 2005-345/6 ze dne 21.3.2005 - změna se týká jednotkové ceny
2
2
60,- Kč/m , která se snižuje na 10,- Kč/m . Zbývající text usnesení je beze změn.
[ 2005 - 468 ]
TJ LOKOMOTIVA Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí příspěvku TJ Lokomotivě Trutnov na provoz a údržbu
předmětu nájmu dle NS 240779. Bude doplněn splátkový kalendář (doplněn datum splatnosti) na
poskytnutí finančního příspěvku, který byl schválen Zastupitelstvem města Trutnov.
Bytové záležitosti
[ 2005 - 469 ]
, trv. bytem
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
trvat na přijatém usnesení zastupitelstva města 2003-250/4 ze dne 15.9.2003
[ 2005 - 470 ]
, Kryblická 450
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
odepsat nevymahatelný dluh ve výši 20459,- Kč na bytě Kryblická 450 po p.
[ 2005 - 471 ]
Barvířská čp. 24 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytových jednotek v Barvířské čp. 24 na základě výsledku výběrového řízení vč. náhradníků:
2
byt č. 1.0 o vel. 1+2 I. kat., II. podlaží (62.22 m )
1
za měsíční nájemné
5351,- Kč
2.
5100,- Kč
3.
5055,- Kč
4.
5000,- Kč
5.
5000,- Kč
byt č. 2.0 o vel. 1+2 I. kat., II. podlaží (102.43 m )
1.
za měsíční nájemné
2.
2

5500,- Kč
5351,- Kč

byt č. 3.0 o vel. 1+2 I. kat., II. podlaží (65.12 m )
1
za měsíční nájemné
3478,- Kč
za podmínky vrácení bytu 1+1, částka za vrácení bytu 5506,- Kč
2.
, předplatí 1 rok nájmu dopředu
5500,- Kč
3.
5500,- Kč
4.
5351,- Kč
5.
5200,- Kč
2
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byt č. 4.0 o vel. 1+2 I. kat.,III. podlaží (64.35 m )
1.
za měsíční nájemné
6021,- Kč
2.
za měsíční nájemné
3478,- Kč
za podmínky vrácení bytu 1+1, částka za vrácení bytu 5506,- Kč
3.
5351,- Kč
4.
5100,- Kč
5.
5055,- Kč
2

byt č. 5.0 o vel. 1+2 I. kat.,III. podlaží (103.59 m )
1.
za měsíční nájemné
předplatí 1 rok nájmu dopředu
2.
3.
2

byt č. 6.0 o vel. 1+2 I. kat.,III. podlaží (78.88 m )
1.
Š
za měsíční nájemné
2.
za podmínky vrácení bytu 1+2
3.
předplatí 1 rok nájmu dopředu
4.
5.

5500,- Kč
5500,- Kč
5401,- Kč

2

5623,- Kč
5532,- Kč
5500,- Kč
5351,- Kč
5100,- Kč

byt č. 7.0 o vel. 1+2 I. kat.,IV. podlaží (62.71 m )
1
za měsíční nájemné
3000,- Kč
za podmínky vrácení bytu 1+2 částka za vrácení bytu 7496,- Kč
2.
5351,- Kč
3.
5100,- Kč
4.
5055,- Kč
5
5000,- Kč
2

byt č. 8.0 o vel. 1+2 I. kat.,IV. podlaží (49.18 m )
1
5532,- Kč
za podmínky vrácení bytu 1+2
2.
5351,- Kč
3.
5100,- Kč
4.
5055,- Kč
5.
5000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. splacení kauce do 10 ti kalendářních dnů po vyrozumění
o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. Pokud u žadatelů bylo měsíční nájemné
ve stejné výši, bylo losováno o pořadí. V případě, že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude
vyzván, aby si vybral pouze 1 byt, ostatní, které si nevybere, budou nabídnuty dalším žadatelům v pořadí.
2

souhlasí
*
02.01
*
s vyřazením z výběrového řízení na b. j. Barvířská 24 pí
[ 2005 - 472 ]
a
, trv. bytem
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním žaloby na vyklizení holobytu Na Dvorkách 244 manž.
bytem
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a

, trvale

Finanční záležitosti
[ 2005 - 473 ]
SLUŽBY, v. o. s., Pec pod Sněžkou 134
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
prominout úroky z prodlení ve výši 48050,- Kč společnosti SLUŽBY, v. o. s., Pec p. Sněžkou 134
[ 2005 - 474 ]
Finanční plány PO na rok 2005
rada města
stanovuje
*
01.01
*
způsob usměrňování prostředků na platy příspěvkových organizací v roce 2005 stanoveným objemem
prostředků na platy v absolutní výši
*
01.02
*
závazné ukazatele finančních plánů příspěvkových organizací pro rok 2005
- výsledek hospodaření roku 2005 v nulové výši
- objem prostředků na platy v hlavní činnosti (u neškolských organizací) dle předloženého
návrhu
schvaluje
*
02.01
*
finanční plány příspěvkových organizací na rok 2005
*
02.02
*
použití prostředků provozní dotace města na mzdové náklady a sociální náklady v hlavní činnosti u
Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov a Mateřské školy Trutnov v plánované výši
[ 2005 - 475 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 50000,- Kč Divadlu Vratislava Barvy na zajištění vybavení jeviště sálu
restaurace ve Lhotě
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 30000,- Kč Leteckému klubu Ultralight na částečné krytí nákladů spojených s
nákupem materiálu a provedením prací v roce 2005
*
01.03
*
finanční příspěvek ve výši 25000,- Kč Sdružení občanů Lhoty a Bezděkova na úplnou rekonstrukci
víceúčelového hřiště
*
01.04
*
finanční příspěvek ve výši 15000,- Kč pro o. p. s. Most k životu na vybavení dalších 2 pokojů azylového
bydlení pro matky s dětmi
*
01.05
*
finanční příspěvek ve výši 20000,- Kč občanskému sdružení Shelter na vybavení klubu pro mládež na
farním úřadě Církve Čs. husitské v Trutnově
*
01.06
*
finanční příspěvek ve výši 25000,- Kč Fotbalovému klubu Poříčí, z toho 20 tis. Kč na setkání obcí Poříčí a
5 tis. Kč na pořádání dětského dne a pálení čarodějnic
*
01.07
*
finanční příspěvek ve výši 20000,- Kč TJ Jiskra Bohuslavice na údržbu travnaté plochy hřišť a opravy
objektů v areálu
*
01.08
*
finanční příspěvek ve výši 20000,- Kč TJ Jiskra Libeč na údržbu a provoz sportovního areálu
*
01.09
*
finanční příspěvek ve výši 4000,- Kč
na pořádání turnaje trojic mužů v basketbalu
JAMCCHI CUP 05
*
01.10
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč Správě KRNAP Vrchlabí na vydání diáře pro žáky ZŠ v rámci
Krkonoš a okolí včetně Trutnova
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*
01.11
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč Obchodní akademii Trutnov na realizaci sportovního kurzu v rámci
společného projektu s rakouskou školou v Kirchdorfu
*
01.12
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč Středisku rané péče Liberec na náklady spojené s péčí o jedno
těžce zrakově postižené dítě z Trutnova
ruší
*
02.01
*
usnesení RM 2005-290,01.02 ze dne 7.3.2005
schvaluje
*
03.01
*
finanční příspěvek ve výši 20000,- Kč p.
na částečné krytí nákladů spojených s jeho
účastí v horolezecké expedici - výstupu na Nanga Parbat (změna účelu)
[ 2005 - 476 ]
Hmotná zainteresovanost ředitelů PO pro r. 2005
rada města
schvaluje
*
01.01
*
ukazatele hmotné zainteresovanosti a výši ročních odměn ředitelů příspěvkových organizací pro rok 2005
dle předloženého návrhu
[ 2005 - 477 ]
Finanční příspěvek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč SK Janské Lázně - oddíl stolního tenisu na částečné krytí nákladů
spojených s pořádáním 10. ročníku mezinárodního turnaje družstev tělesně postižených sportovců ve
stolním tenise
[ 2005 - 478 ]
Finanční příspěvek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 50000,- Kč TJ Jiskra Bohuslavice na úpravu volejbalového hřiště
Různé
[ 2005 - 479 ]
Objízdná komunikace u LIDL - záliv pro MHD
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vícepráce u akce Objízdná komunikace u LIDL - záliv pro MHD dle předloženého návrhu za cenu
345214,- Kč vč. DPH
*
01.02
*
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:02.05.2005 *
zajistit uzavření dodatku č. 2 k SOD s firmou MAVL, spol. s r. o., Dvůr Králové n. L.
[ 2005 - 480 ]
Oprava vozovky a chodníků v ul. Lomní - vícepráce
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vícepráce u akce Oprava vozovky a chodníků v ul. Lomní dle předloženého návrhu za cenu 320 tis. Kč
vč. DPH
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*
01.02
dodatek č. 2 k SOD dle předloženého návrhu

*

ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:02.05.2005 *
zajistit uzavření dodatku č. 2 s firmou Strabag a. s.
[ 2005 - 481 ]
Smlouva o výpůjčce dat
rada města
schvaluje
*
01.01
uzavření smlouvy o výpůjčce dat č. R/027/2005 s
Úpice 542 32

*
- Elektroprojekt Úpa, Dr. Hejny 133,

[ 2005 - 482 ]
Obnova kaple v Bezděkově
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Obnova kaple v Bezděkově" dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:02.05.2005 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 k SOD s firmou Jaroslav Folc - AP STAV, Mladé Buky
[ 2005 - 483 ]
Městský park - oprava bočního schodiště
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na akci "Oprava bočního schodiště č. 2 v městském parku" dle předloženého návrhu
soutěžních podmínek
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
[ 2005 - 484 ]
Obnova podloubí na budově ZUŠ
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na akci "Obnova podloubí na budově ZUŠ čp. 73" dle předloženého návrhu soutěžních
podmínek
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
[ 2005 - 485 ]
Zabezpečení provozu veřejného osvětlení
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zabezpečení provozu veřejného osvětlení dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:02.05.2005 *
zadat provedení prací formou objednávky firmě Petr Štěpánský, Elektromontáže, Štěpánský & Fišer
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[ 2005 - 486 ]
Kruhová křižovatka u Autostylu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
text výzvy pro jednací řízení bez uveřejnění
*
01.02
*
firmy, které budou vyzvány k účasti ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby
jmenuje
*
02.01
komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek

*

[ 2005 - 487 ]
Kruhová křižovatka u Autostylu - přeložka NN
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu na zajištění přeložky rozvodného zařízení ve vlastnictví VČE a. s. Hradec Králové dle
předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:02.05.2005 *
zajistit uzavření smlouvy s VČE a. s. Hradec Králové
[ 2005 - 488 ]
Rekonstrukce ul. Svažitá, Kryblická a U Pramene
rada města
vylučuje
*
01.02
*
firmu M-Silnice, Husova 1697, 53000 Pardubice ze soutěže pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
schvaluje
*
02.01
*
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce ulic Svažitá, Kryblická a U Pramene"
doporučuje
*
03.01 Urč:zastupitelstvo města
schválit způsob financování akce

T:09.05.2005 *

ukládá
*
04.01 Urč:Ing. Franc
T:16.05.2005 *
zajistit uzavření SOD s vítěznou firmou GEOSAN DOPRAVNÍ STAVBY Zásmuky
[ 2005 - 489 ]
Komerční mapa města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o spolupráci a dodatku ke smlouvě o spolupráci s firmou Robert Helvich vydavatelství multimédia, Divišova tř. 882, 50003 Hradec Králové v navržených zněních
schvaluje
*
02.01
*
bezplatné použití znaku města Trutnova v brožuře s mapou města, kterou vydává firma Robert Helvich vydavatelství multimédia
ukládá
*
03.01 Urč:Mgr. Rathouský
T:02.05.2005 *
zajistit uzavření smlouvy s firmou Rrobert Helvich - vydavatelství multimédia
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[ 2005 - 490 ]
Městský znak
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím městského znaku pro sdružení Savage company, Palackého 396, 541 01
Trutnov
[ 2005 - 491 ]
VŘ na dodavatele automobilu kategorie SUV pro MěÚ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
firmu BOS auto s. r. o. , Na Besedě 97, Trutnov vítězem výběrového řízení na dodavatele automobilu
kategorie SUV pro Městský úřad Trutnov
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
T:02.05.2005 *
zajistit uzavření smlouvy s vítěznou firmou BOS auto s. r. o.
[ 2005 - 492 ]
Zřizovací listina JSDH - HSM
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
schválit zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Trutnova - Horní Staré Město dle
předloženého návrhu
[ 2005 - 493 ]
Zpráva o zabezpečení úkolů na úseku PO k 31.12.04
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
vzít na vědomí zprávu o zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany města Trutnova ke dni 31.12.2004
[ 2005 - 494 ]
Obecně závazná vyhláška č. 2/2005
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2002, požární
řád města Trutnova
[ 2005 - 495 ]
Městský znak
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím městského znaku pro Základní organizaci Českého svazu chovatelů - sdružení
chovatelů koček v Trutnově
[ 2005 - 496 ]
VŘ "Rekonstrukce ÚT v budově Speciální MŠ
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce ústředního vytápění v budově Speciální mateřské
školy pro děti s více vadami, Trutnov, Na Struze 124" dle upraveného návrhu soutěžních podmínek
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu
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[ 2005 - 497 ]
Veřejnoprávní smlouvy - městská policie
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
schválit uzavření veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Městskou policií Trutnov na území měst a obcí Černý Důl, Hostinné, Jánské Lázně, Malá Úpa, Mladé
Buky a Svoboda nad Úpou dle předloženého návrhu
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:09.05.2005 *
schválit uzavření smlouvy o poskytnutí daru s výše uvedenými městy a obcemi dle předloženého návrhu
[ 2005 - 498 ]
Veřejnoprávní smlouva o přestupcích
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků dle zásad předloženého návrhu
[ 2005 - 499 ]
Společná Evropa 2
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převzetím záštity města nad konáním mezinárodní výstavy "Společná Evropa 2"
[ 2005 - 500 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 2. května 2005 od 15.00 hod v zasedací místnosti č.
301 MěÚ
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
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Ing. Hana Horynová
místostarostka

