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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2014 - 108 ]
Zahradní chatka, st. p. 4223, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit nevyužití předkupního práva pro vlastníka pozemku, na němž je zřízena stavba jiného vlastníka,
daného ust. § 3056, odst. 1, zákona č. 89(2012 Sb., na koupi nemovité věci - zahrádkářské chaty - jiná
stavba bez č.p./č.e. ve vlastnictví p.
, postavená na st. p. 4223 v k. ú. Trutnov. Nabízená cena
činí 170 000,- Kč.
[ 2014 - 109 ]
Národní čp. 213
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit záměr prodeje volné nebytové jednotky č. 213/2 o celkové výměře 151.10 m² v I. NP v domě
čp. 213 na st. p. 993, v ulici Národní, v části města Střední Předměstí, v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, včetně
spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 993 v k. ú. Trutnov, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 13.12.2013 a Prohlášení vlastníka ze dne 18.12.2007, obecným zveřejněním,
mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, s úvodní cenou pro jednání ve výši
955 910,- Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2014 - 110 ]
Bulharská čp. 142
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 142 ul. Bulharská, umístěné
v I. NP o celkové výměře 105.26 m² (1 prodejna 101.10 m², 2 výlohy 3.00 m² a 1 WC 1.16 m²) firmě KMC,
spol. s r. o., se sídlem Bulharská 142, Trutnov, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši
232 632,- Kč/rok za celé prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
provozování prodejny sportovních potřeb. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostoru sloužícího
podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení tohoto prostoru nájemci uhrazeno.
[ 2014 - 111 ]
Bulharská čp. 143
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 143 ul. Bulharská, umístěné
v I. NP - 1 kancelář 17.30 m² obchodní firmě KMC, spol. s r. o., se sídlem Bulharská 142, Trutnov, na dobu
určitou dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši 38 520,- Kč/rok včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného za účelem provozování kanceláře. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostoru
sloužícího podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení tohoto prostoru nájemci uhrazeno.
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[ 2014 - 112 ]
Vlčická - garáž na st. p. 600
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy na garáž ve Vlčické ul., Trutnov 2, umístěnou na st. p. 600 v k. ú. Horní Staré
Město o výměře 15.40 m² s p.
ke dni 30.04.2014 (vč. tříměsíční výpovědní lhůty).
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout garáž ve Vlčické ul., Trutnov 2, umístěnou na st. p. 600 v k. ú.
Horní Staré Město o výměře 15.40 m² na dobu neurčitou s úvodní cenou pro jednání ve výši
305,- Kč/m²/rok/garáž, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem garážování
dopravního prostředku. Počátek nového nájemního vztahu nejdříve od 01.05.2014.
[ 2014 - 113 ]
Národní čp. 199 - kancelář č. 5
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání - kancelář v čp. 199 ul. Národní,
umístěné ve III. NP o celkové výměře 18.05 m² Občanskému sdružení Romodrom, se sídlem Mezibranská
1674/3, Praha 1, IČ 26537036, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši
4 000,- Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení kanceláře
pro poskytování služeb. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání
k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor
sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy, obsahující zejména výši
nabízeného nájemného do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě je i Občanské sdružení
Romodrom oprávněno svou nabídku případně ještě navýšit. Nájemce bude poté vybrán dle výše
nabídnutého nájemného. Nepodá-li nabídku žádný zájemce o pronájem a nedojde-li ani k navýšení původně
nabízeného nájemného Občanským sdružením Romodrom, viz výše, bude jako nájemce vybráno Občanské
sdružení Romodrom s tím, že jím nabízené nájemné není nižší než nájemné v daném místě a čase obvyklé.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2014 - 114 ]
Krakonošovo náměstí čp. 73
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádosti do výběrového řízení na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 73 Krakonošovo nám.,
umístěné v suterénu o výměře 184,51 m²
- Pekárny a cukrárny Náchod, a. s., Plhovská 87, Náchod, IČ 46505083
, náměstí Míru
, Svitavy, IČ 74709861
souhlasí
*
02.01
*
s novým zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 73 Krakonošovo náměstí
(budova ZUŠ), umístěné v suterénu budovy ZUŠ o celkové výměře 184.51 m² (3 prodejny o celkové výměře
76.84 m², 1 kancelář 13.78 m², 4 chodby o celkové výměře 41.01 m², 1 dílna 17.98 m², 1 sklad 12.00 m²,
1 šatna 13.23 m², 3 soc. zařízení o celkové výměře 9.67 m²) na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši
2 223,- Kč/m²/rok za prodejny, kancelář, 1 111,- Kč/m²/rok za chodby, dílnu, sklad a 695,- Kč/m²/rok za šatnu,
soc. zařízení, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní
náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení prostoru nájemci uhrazeno. V prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz
ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
[ 2014 - 115 ]
Dlouhá čp. 573
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 573 ul. Dlouhá, 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
Bratrství
, Trutnov 2, IČ 02490099, na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 76 068,- Kč/rok

4

za celé prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování
prodejny oděvů, textilu, obuvi, bižuterie, galanterie, cigaret, hraček, půjčovny svatebních a maturitních šatů.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostoru nájemci uhrazeno.
[ 2014 - 116 ]
Palackého čp. 107
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 107 ul. Palackého, umístěné v I. NP
o celkové výměře 18.80 m² (1 prodejna 18.00 m² a 1 výloha 0.80 m²) s p.
, Krkonošská
ev.č
, Dvůr Králové nad Labem, IČ 44481659, na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši
1 667,- Kč/m²/rok, celkem 31 340,- Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem provozování prodejny autodoplňků a náhradních dílů. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení prostoru nájemci uhrazeno.
[ 2014 - 117 ]
Školní čp. 13 - učebna č. 10
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy na pronájem nebytového prostoru v čp. 13 ul. Školní, umístěného ve III. NP budovy
o výměře 35 m² (1 místnost) p.
, Švábenicova
, DIČ CZ7811203598. Pronájem
nebytového prostoru bude uzavřen na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši
12 000,- Kč/rok včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem zřízení malířského
ateliéru. Nájemce bude dále hradit náklady za energie spojené s provozováním nebytového prostoru. Pokud
nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytového prostoru k požadovanému způsobu využití, nebude
v případě ukončení nájemní smlouvy zhodnocení uhrazeno.
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Tomáš Komárek
uzavřít nájemní smlouvu

T:03.03.2014 *

[ 2014 - 118 ]
Dlouhá čp. 644
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání čp. 644 ul. Dlouhá, umístěné v I. NP o celkové
výměře 47.97 m² (1 prodejna 38.36 m², 1 šatna 5.61 m², 1 úklidová komora 1.80 m² a 1 WC 2.20 m²)
s p.
, bytem Horní Olešnice čp
, Hostinné, IČ 74530887, na dobu určitou 5 let
za nájemné ve výši 80398,- Kč/rok za celé prostory sloužící podnikání, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení vinotéky a prodejny vína. Nájemce provede na vlastní
náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
Nebytové prostory - různé
[ 2014 - 119 ]
Meziroční inflační nárůst nájemného
rada města
stanovuje
*
01.01
*
pro období od 01.07.2014 rozhodovací koeficient K r =1/1.014, to znamená, že nájemné za prostory sloužící
podnikání, objekty a střechy (nebo jejich části) nebude zvýšeno
[ 2014 - 120 ]
VŘ "Zádlažba podloubí - Bulharská čp. 53 - 57"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. k zajištění
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dodavatele na akci "Provedení zádlažby podloubí bytových domů Bulharská ul. 53 - 57" dle předloženého
návrhu
[ 2014 - 121 ]
Plán oprav a údržby sportovišť na r. 2014
rada města
schvaluje
*
01.01
*
plán oprav a údržby sportovišť obhospodařovaných subjektem MEBYS Trutnov s. r. o. na rok 2014
dle předloženého návrhu.
Pozemky - záměr města
[ 2014 - 122 ]
st. p. 180/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout plochu na budově čp. 160 na st. p. 180/2 v k. ú. Horní Staré
Město, ul. Horská, na dobu neurčitou firmě SOFTFLOOR.CZ s.r.o. k umístění reklamní plachty o vel.
3 x 1,4 m za nájemné ve výši 1500,- Kč/m² pohledové plochy/rok + DPH.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 1014120133 na pronájem plochy na budově čp. 160 na st. p. 180/2
v k. ú. Horní Staré Město, ul. Horská, s firmou KOBERCE KOZÁK s. r. o. dohodou k 31.03.2014.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2014 - 123 ]
p. p. 1557/2, k. ú. Trutnov a další
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
souhlasit se směnou části p. p. 1557/2 (cca 30 m²) v k. ú. Trutnov v majetku města Trutnova za část p. p.
(cca 56 m²) v k. ú. Oblanov v majetku pí
- pozemek pod tělesem komunikace. Předmětem
převodu nebude mostek vedoucí na pozemek manželů
. Náklady spojené s převodem budou
hrazeny každou smluvní stranou z jedné poloviny.
[ 2014 - 124 ]
st. p. 2792/1, st. p. 2792/2, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
souhlasit s prodejem st. p. 2792/1 (523 m²) a st. p. 2792/2 (3 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu 250,- Kč/m²
jednotlivým vlastníkům bytových jednotek Společenství vlastníků jednotek Křižíkova 551, Trutnov, tak, jak
mají podíly na domě. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu
nemovitostí.
[ 2014 - 125 ]
p. p. 2472/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
souhlasit s prodejem p. p. 2472/1 (553 m²) v k. ú. Trutnov společnosti XANTIPA AGENCY s. r. o.
za následujících podmínek:
- bude zachována stávající rampa pro zásobování prodejny v čp. 38 na st. p. 308
- budou splněny podmínky pro příjezd k budoucímu domu dle vyjádření oddělení územního plánování
- kupní cena je stanovena ve výši 1 600,- Kč/m²
- kupní smlouva bude podepsána do 60 dnů po kolaudaci stavby
- náklady spojené s převodem včetně DPH, vyjma daně z převodu nemovité věci, hradí kupující
- s žadatelem bude uzavřena nájemní smlouva, a to na dobu určitou, do kolaudace stavby, jejíž termín je
předpokládán nejdéle do 31.12.2015 s tím, že pokud do tohoto data stavba zkolaudována bude, prodlouží
se nájem automaticky až do uzavření kupní smlouvy.
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souhlasí
*
02.01
*
s pronájmem p. p. 2472/1 (553 m²) v k. ú. Trutnov společnosti XANTIPA AGENCY s. r. o. za následujících
podmínek:
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do kolaudace stavby, jejíž termín je předpokládán nejdéle
do 31.12.2015 s tím, že pokud do tohoto data stavba zkolaudována bude, prodlouží se nájem automaticky
až do uzavření kupní smlouvy
- pozemek bude pronajat výhradně za účelem výstavby domu v souladu s územním plánem a regulativy
funkčního využití. (Dle ÚP se jedná o plochy smíšené obytné - centrum)
- nájemné je stanoveno ve výši 30,- Kč/m²/rok
- bude zachována stávající rampa pro zásobování prodejny v čp. 38 na st. p. 308
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2014 - 126 ]
p. p. 2213/18, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/18 (2 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Čsl. Letců, pí
k umístění stolku
se dvěmi židlemi na dobu určitou od 01.01.2014 do 30.11.2014, za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 127 ]
st. p. 70, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 70 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, pí
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.03.2014 do 28.02.2015 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 128 ]
p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/2 (3 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Hradební, firmě mekkagroup s. r. o. k umístění
reklamní plachty (Optika) na zábradlí u čp. 13 na dobu určitou od 01.03.2014 do 31.12.2014 za nájemné
ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části
p. p. 2213/2 (3 m²) v k. ú. Trutnov od 01.01.2014 do 28.02.2014 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 129 ]
p. p. 150/1, p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 150/1 (1 m²) a části p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, p.
k umístění dvou reklamních stojanů na dobu určitou od 01.03.2014 do 31.12.2014 za nájemné
ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem nájemní smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní
užívání části p. p. 150/1 (1 m²) a části p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, k umístění dvou reklamních stojanů
v termínu od 01.01.2014 do 28.02.2014 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 130 ]
st. p. 14/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 14/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Havlíčkova, společnosti T SPLIT TOUR s. r. o.
k umístění reklamního stojanu na dobu určitou od 01.03.2014 do 30.01.2015 za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem nájemní smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání
části st. p. 14/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov k umístění reklamního stojanu na dobu určitou od 01.03.2014
do 30.01.2015 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den v termínu od 31.01.2014 do 28.02.2014 ve výši
3,- Kč/m²/den.
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[ 2014 - 131 ]
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, p.
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.03.2014 do 31.12.2014 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím,
že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/2 (1 m²)
v k. ú. Trutnov k umístění reklamního stojanu v termínu od 01.01.2014 do 28.02.2014 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 132 ]
p. p. 2213/1, st. p. 192, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/1 (20 m²) a části st. p. 192 (3 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
pí
k umístění reklamního stojanu typu "A" (1 m²) na dobu určitou od 25.02.2014
do 24.02.2015 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den a k umístění letní předzahrádky (22 m²) na dobu určitou
od 07.04.2014 do 30.09.2014 za nájemné ve výši 1.50 Kč/m²/den. Pokud se po úpravě dopravy
na Krakonošově náměstí prokáže, že má umístění předzahrádky vliv na bezpečnost silničního provozu,
bude zahrádka zmenšena na náklady nájemce tak, aby neohrožovala bezpečnost silničního provozu.
[ 2014 - 133 ]
p. p. 2213/6, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/16 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Kostelní, společnosti U Kostela s. r. o. k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.03.2014 do 31.12.2014 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2213/16 (1 m²)
v k. ú. Trutnov k umístění reklamního stojanu v termínu od 01.01.2014 do 28.02.2014 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 134 ]
p. p. 2213/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/1 (30 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, pí
k umístění letní předzahrádky na dobu určitou od 01.04.2014 do 30.09.2014 za nájemné ve výši
1,50 Kč/m²/den.
[ 2014 - 135 ]
p. p. 1486/3 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1486/3 (cca 100 m²), části p. p. 1501/4 (cca 14 m²) a části p. p. 1505/2 (cca 50 m²)
v k. ú. Trutnov na dobu určitou 10 let společnosti Lesy a parky Trutnov s. r. o. za účelem opravy lesní pěšiny
za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok.
[ 2014 - 136 ]
p. p. 1350/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s propachtováním části p. p. 1350/1 (cca 120 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let p.
k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 3,- Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba a výsadba musí
být předem projednána a schválena pronajímatelem.
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[ 2014 - 137 ]
st. p. 780/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s propachtováním části p. p. 780/1 (celkem 91 m²) v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou 5 let pí
z toho 87 m² k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 3,- Kč/m²/rok a 4 m² k umístění
stávající kůlny za pachtovné ve výši 10,- Kč/m²/rok. Jakákoliv další výstavba a výsadba stromů musí být
předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2014 - 138 ]
p. p. 2560/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatné služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín,
spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 2560/1, p. p. 2681 a
p. p. 2461/1 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 47 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti inženýrské sítě uhradí oprávněný.
[ 2014 - 139 ]
p. p. 2656/443, p. p. 3169, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatné služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti RWE GasNet,s . r. o., spočívající
v právu uložení a provozování plynárenského zařízení na části p. p. 2656/443 a p. p. 3169 v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu 30 m² (po zaokrouhlení). Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením služebnosti inženýrské sítě uhradí investor, t.j. společnost NEW DILAC CZ, a. s.
[ 2014 - 140 ]
st. p. 1856/1, p. p. 2949, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatné služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín,
spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN na části st. p. 1856/1 a p. p. 2949
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 76 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením služebnosti inženýrské sítě uhradí oprávněný.
[ 2014 - 141 ]
p. p. 149/7 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., spočívající
v právu uložení a provozování horkovodního potrubí na části p. p. 149/7, p. p. 149/24, p. p. 149/18 a p. p.
2785/1 v k. ú. Trutnov v celkové délce cca 350 m. Jednorázová úhrada činí 10000,- Kč včetně DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2014 - 142 ]
Palackého čp. 86
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
přechod nájmu bytu Palackého 86 o vel. 1+2 ke dni 31.12.2013 z nájemce p.
Š
bytem Palackého
souhlasí
*
02.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou
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na pí

[ 2014 - 143 ]
Bulharská čp. 141 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská 141, č. bytu 2, II. NP o vel. 1+2,
standardní byt (kuchyň 26,85 m², 1. pokoj 18.00 m², 2. pokoj 8,00 m², k bytu patří koupelna 5,85 m², WC
0,64 m², předsíň 6,00 m² a komora 3,95 m², topení lokální plynové, minimální měsíční nájemné 3 574,- Kč).
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a
zároveň předplacení nájemného. Předplacení nájemného bude v minimální výši 50 000,- Kč. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2014 - 144 ]
Jihoslovanská čp. 26 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Jihoslovanská 26 o vel. 1+2, standardní
byt, č. bytu 1, II. NP (kuchyň 7.30 m², 1. pokoj 21.80 m², 2. pokoj 14.12 m², topení etážové plynové, k bytu
patří koupelna 6.70 m², WC 1.35 m², předsíň 5.90 m² a půda 21.15 m², minimální měsíční nájemné
4 039,- Kč). Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční
nájemné a zároveň předplacení nájemného. Předplacení nájemného bude v minimální výši 50 000,- Kč.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2014 - 145 ]
Horská čp. 160 - služební byt
rada města
souhlasí,
*
01.01
*
aby služební byt v MŠ, ZŠ a Praktické škole Horská 160 o vel. 1+2, standardní, byl vyjmut z bytového fondu
a tyto prostory byly využity jako nebytové prostory pro mimoškolní činnost - školní družinu za podmínek:
- změnu způsobu užívání bytu na nebytový prostor bude nájemce řešit s odborem výstavby
- náklady spojené se změnou způsobu užívání bude hradit nájemce
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města rozšířit pronájem nebytových prostor Mateřské školy, Základní školy a
Praktické školy, Horská 160, Trutnov o další nebytové prostory o výměře 42,10 m² (3 místnosti 10,00 m²,
15,00 m² a 7,00 m², předsíň 3,00 m², koupelna 2,90 m², WC 3,70 m² a spíž 0,50 m²) za nájemné
285,95 Kč/m²/rok za místnosti a nájemné 172,20 Kč/m²/rok za předsíň, koupelnu, WC a spíž (navýšení
nájemného o 10 890,- Kč/rok) bez uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem
provozování mateřské školy, základní školy a praktické školy. Ostatní podmínky nájemní smlouvy ze dne
15.04.2002 zůstávající nezměněny.
Majetek města - různé
[ 2014 - 146 ]
Lesy a parky Trutnov - příkazní smlouva
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením příkazní smlouvy ve smyslu ust. § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., s obchodní společností Lesy a
parky Trutnov s. r. o. na obstarání záležitostí příkazníka města Trutnov v rozsahu stanovené v návrhu
příkazní smlouvy tak, jak je předložena, na výstavbu skladovacích prostor na p. p. 1697/3 a p. p. 1697/1
v k. ú. Trutnov.
Finanční záležitosti
[ 2014 - 147 ]
Finanční příspěvky -úhrada sportovišť
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 983 000,- Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., Revoluční
164, Trutnov, IČ 47462965, jako příspěvek na úhradu plateb za užívání sportovišť
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*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 1 800 000,- Kč pro Městský fotbalový klub Trutnov, Na Lukách 466,
Trutnov, IČ 43463819, jako příspěvek na úhradu plateb za užívání sportovišť
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 828 000,- Kč pro HC Trutnov, o. s., Na Lukách 460, Trutnov, IČ
67440921, jako příspěvek na úhradu plateb za užívání sportovišť.
*
01.04 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 80 000,- Kč pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, o. s.,
Krakonošovo nám. 132, Trutnov, IČ 64202844, jako příspěvek na úhradu plateb za užívání sportovišť.
[ 2014 - 148 ]
Finanční příspěvky - na činnost
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 100 000,- Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., Revoluční
164, Trutnov, IČ 47462965, jako příspěvek na provoz I. ligového oddílu basketbalu mužů
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 1 000 000,- Kč pro BK-servis, s. r. o., Na Nivách 568, Trutnov, IČ
28800702, jako příspěvek na provoz a činnost prvoligového basketbalového družstva žen
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 300 000,- Kč pro Trutnov - město draka, o. s., Železničářská 507, Trutnov,
IČ 26670003, jako příspěvek na akce "Trutnovský masopust", 9. ročník Dračích slavností a Sundávání draka
*
01.04 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 100 000,- Kč pro Městskou dechovou hudbu KRAKONOŠKA, Mánesova
370, Trutnov, IČ 70801380, jako příspěvek na činnost souboru dle předloženého plánu činnosti
*
01.05 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 210 000,- Kč pro O.S.KARO, Školní 13, Trutnov, IČ 69863938, jako
příspěvek na úhradu nákladů spojených s provozem mateřského centra KAROlínka.
[ 2014 - 149 ]
Finanční příspěvky - úhrada nájmu a energií
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 357 000,- Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., Revoluční
164, Trutnov, IČ 47462965, jako příspěvek na úhradu nájmu a energií v ZŠ Komenského.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 238 000,- Kč pro BK-servis, s. r. o., Na Nivách 568, Trutnov, IČ 28800702,
jako příspěvek na úhradu nájmu a energií v ZŠ Komenského.
[ 2014 - 150 ]
Finanční příspěvek - TJ LOKO
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 1 000 000,- Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s.,
Revoluční 164, Trutnov, IČ 47462965, jako příspěvek na částečné pokrytí neuhrazených nákladů na opravy
ve sportovních zařízeních.
[ 2014 - 151 ]
Rozpočet města na rok 2013 - úpravy
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit "Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2013 - rozpočtové opatření č. 5" dle předloženého návrhu
[ 2014 - 152 ]
Návrh rozpočtu města na rok 2014
rada města
bere na vědomí
*
01.01
návrh rozpočtu města na rok 2014
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*

doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit "Rozpočet města Trutnova na rok 2014" v předloženém znění
*
02.02 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit závazné ukazatele uvedené v návrhu rozpočtu města na rok 2014
Různé
[ 2014 - 153 ]
Přehled čerpání půjčky ze SFRB v r. 2013
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit přehled čerpání půjček ze Státního fondu rozvoje bydlení v roce 2013 dle předloženého návrhu
[ 2014 - 154 ]
Hospodaření SFRB za rok 2013
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2013 – 24 006 568,- Kč
(smlouva o úvěru č. 191/396-05)
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2013 – 25 000 000,- Kč
(smlouva o úvěru č. 231/396-10)
[ 2014 - 155 ]
VŘ "Stavba železné lávky u obchodní akademie"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací k veřejné zakázce malého rozsahu "Stavba železné lávky
u obchodní akademie"
schvaluje
*
02.01
*
text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu
*
02.02
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou dle doplněného návrhu
*
02.03
*
zveřejnění zadávacích podmínek na profilu zadavatele
jmenuje
*
03.01
*
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi v navrženém složení
pověřuje
*
04.01
*
Ing. France a Ing. Jelínka odpovídat na dotazy uchazečů a poskytovat dodatečné informace
[ 2014 - 156 ]
VŘ "Výstavba šaten FK Bohuslavice"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací k veřejné zakázce malého rozsahu
"Výstavba šaten Fotbalového klubu Bohuslavice"
schvaluje
*
02.01
*
text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu
*
02.02
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou

12

jmenuje
*
03.01
*
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi v navrženém složení
pověřuje
*
04.01
*
Ing. France ve věcech technických odpovídat na dotazy uchazečů a poskytovat dodatečné informace
[ 2014 - 157 ]
Program regenerace MPZ Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit aktualizovaný Program regenerace městské památkové zóny Trutnov v předloženém znění
[ 2014 - 158 ]
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
zvolit přísedící Okresního soudu v Trutnově dle předloženého seznamu
[ 2014 - 159 ]
Vyřizování stížností, právo petiční - rok 2013
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
zprávu o vyřizování stížností a zprávu o uplatňování zákona o právu petičním za rok 2013 na Městském
úřadě Trutnov za rok 2013.
[ 2014 - 160 ]
Půjčky ze SFRB - poskytnutí prostředků
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.02.2014 *
schválit poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu
souhlasí
*
02.01
s ručením za půjčku pí

*

formou ručitelského závazku

[ 2014 - 161 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 3. března 2014 od 15:00 hod v zasedací místnosti č. 301
MěÚ.
Zapsala :Matoušová

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

