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T: splněn

Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2015 - 1069 ]
Lípové náměstí čp. 236
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015 *
schválit záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. 244/1 o výměře 152 m², jehož
součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba - budova bývalé fary č.p. 236 v k. ú. Poříčí u Trutnova, v obci
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 27.08.2015. Nemovitá věc se nachází v části obce Poříčí,
Lípové náměstí. Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, nebudou se aplikovat Zásady
pro prodej..., nebude poskytnuta 20% sleva ze sjednané ceny, nebudou upřednostněni nájemci, s úvodní
cenou pro jednání, vycházející ze znaleckého posudku, 1 490 000,00 Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2015 - 1070 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
, umístěné v I. NP
o celkové výměře 28,70 m² (1 prodejna 16,30 m², 1 výloha 0,60 m², 1 sklad 10,80 m² a 1 WC 1,00 m²), paní
, na dobu určitou 5 let, za účelem zřízení aranžerského studia s prodejem dárků
a dekorací - Studio merci dekor. 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. V prostoru sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů. 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 paní
oprávněna
svou nabídku případně ještě navýšit. Nepodá-li nabídku žádný zájemce o pronájem a nedojde-li ani
k navýšení původně nabízeného nájemného paní
, bude jako nájemce vybrána paní
(s tím, že jí nabízené nájemné není nižší než nájemné v daném místě a čase obvyklé).
[ 2015 - 1071 ]
Slovanské nám. 165 (vývěska)
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout vývěsní skříňku (o rozměrech 70 x 150 cm, tj. 1 m² pohledové
plochy), která je umístěna ve vestibulu budovy MěÚ - Slovanské náměstí čp. 165, Trutnov, naproti výtahu
(pravá skříňka), na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou, panu
, za účelem zřízení
reklamní plochy pro prodejnu ORESI kuchyňský nábytek a přidružený sortiment. 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.
[ 2015 - 1072 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
ul., umístěné
v I. NP o celkové výměře 47,17 m² (1 prodejna 20,10 m², 1 výloha 0,76 m² a sklad 26,31 m²), paní
, na dobu určitou 5 let, za účelem zřízení prodejny látek a galanterie a kreativní dílny šití
patchworku. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor 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. 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 paní
oprávněna svou nabídku případně ještě navýšit. Nepodá-li nabídku
žádný zájemce o pronájem a nedojde-li ani k navýšení původně nabízeného nájemného paní
, bude jako nájemce vybrána paní
.
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[ 2015 - 1073 ]
Bulharská čp. 136
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výpověď obchodní společnosti VESNA a.s., z pronájmu prostor sloužících podnikání v čp. 136, ul. Bulharská,
který bude ukončen dle podmínek nájemní smlouvy ke dni 31.12.2015 (tříměsíční výpovědní lhůta).
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 136 Bulharská, umístěné
v 1., 2. NP a suterénu o celkové výměře 395,83 m² (2 prodejny o výměře 231,61 m², 2 výlohy o výměře
25,13 m², 1 kancelář o výměře 13,04 m², 4 sklady o výměře 99,70 m², 2 chodby o výměře 7,86 m², 2 šatny
o výměře 18,46 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 01.01.2016.
Nebytové prostory - různé
[ 2015 - 1074 ]
Náchodská čp. 532
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zpracováním variant řešení záměru "Umístění kuželny do prostor sportovního centra Olymp".
Pozemky - záměr města
[ 2015 - 1075 ]
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 780/2 (okapový chodníček, cca 27 m²) v k. ú. Horní Staré
Město Společenství vlastníků jednotek U Hřiště 373-374, Trutnov, za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m². Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 1076 ]
a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města směnit část p. p.
a část p. p.
(obě části nově zaměřeny jako
p. p.
o výměře 6 m²) v majetku města Trutnova za část p. p.
(cca 6 m²) v majetku manž.
a
é, vše v k. ú. Trutnov. Směna proběhne bez finančního
vyrovnání, náklady spojené s převodem budou hrazeny každou smluvní stranou z jedné poloviny. Daň
z nabytí nemovitých věcí hradí smluvní strany samostatně.
[ 2015 - 1077 ]
p. p.
k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 1200 m²) v k. ú. Studenec u Trutnova
za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m² k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem.
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[ 2015 - 1078 ]
st. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p.
(pozemek pod garáží, 26 m²) v k. ú. Voletiny manž.
a
za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem.
[ 2015 - 1079 ]
p. p. 1807 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města směnit p. p. 1807 (429 m²) a část p. p. 269/1 (cca 260 m²) v majetku města
Trutnova za část p. p. 254 (cca 800 m²) v majetku TEXTIL INVEST GROUP a.s., vše v k. ú. Horní Staré
Město. Směna proběhne bez finančního vyrovnání, náklady spojené s převodem budou hrazeny každou
smluvní stranou z 1/2. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí smluvní strany každá samostatně. Zveřejnění
bude zaslané p. Štěpánovi Potočkovi.
[ 2015 - 1080 ]
p. p. 131/9, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 131/9 (356 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou, spol.
ELPLAST Hradec Králové a.s., za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m² k rozšíření vlastních pozemků. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 1081 ]
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(102 m²) v k. ú. Starý Rokytník, na dobu určitou 5 let
panu
k zahrádkářským účelům (cca 86 m²) za nájemné ve výši 2,00 Kč/m²/rok
a k umístění stavební buňky (cca 16 m²) za nájemné ve výši 7,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba
či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2015 - 1082 ]
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 137 m²) v k. ú. Horní Staré Město, na dobu
neurčitou paní
k umístění pergoly (cca 24 m²) za nájemné ve výši 10,00 Kč/m²/rok
a k zahrádkářským účelům (cca 113 m²) za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba
či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2015 - 1083 ]
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část st. p.
na dobu určitou 3 roky panu
10,00 Kč/m²/rok.
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(podíl o velikosti 24/100 – 53,28 m²) v k. ú. Trutnov,
jako pozemek pod domem za nájemné ve výši

[ 2015 - 1084 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p.
m² (cca 330 m²) v k. ú. Trutnov,
s panem
dohodou k 30.11.2015.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(330 m²) v k. ú. Trutnov, na dobu určitou 5 let
panu
k zahrádkářským účelům (314 m²) za nájemné ve výši 5,00 Kč/m²/rok a k umístění
chatky (16 m²) za nájemné ve výši 10,00 Kč/m²/rok s tím,že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být
odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2015 - 1085 ]
p. p.
a další, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem p. p.
(284 m²), p. p.
(82 m²) a části
p. p.
(cca 160 m²) v k. ú. Lhota u Trutnova, s panem
dohodou k 30.11.2015.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(284 m²), p. p.
(82 m²) a část p. p.
(cca 160 m²) v k. ú. Lhota u Trutnova, na dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům
a jako přístupovou cestu (cca 514 m²) za nájemné ve výši 2,00 Kč/m²/rok a k umístění kůlny (12 m²)
za nájemné ve výši 7,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2015 - 1086 ]
p. p. 239/1 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015 *
schválit výkup části p. p. 239/1 (cca 1779 m²) a st. p. 293 (77 m²) v k. ú. Horní Staré Město od TEXTIL
INVEST GROUP a.s., za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. za 634,92 Kč/m² k výstavbě hasičské
zbrojnice. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, mimo znaleckého posudku.
[ 2015 - 1087 ]
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015 *
schválit prodej části p. p.
(cca 85 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova manž.
a
za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m² k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
[ 2015 - 1088 ]
p. p. 64/2 a další, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:07.12.2015 *
schválit pronájem s budoucí koupí p. p. 64/2 (4857 m²) a p. p. 64/8 (58 m²) v k. ú. Dolní Staré Město
společnosti BOS auto, s.r.o., na dobu určitou do doby kolaudace, tj. do 30.06.2016, za stávajících podmínek
nájemní smlouvy s dohodou o budoucí koupí č. 012 036. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, včetně DPH a daně z nabytí nemovité věci.
[ 2015 - 1089 ]
p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:07.12.2015 *
schválit uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí k části p. p.
7

(cca 2161 m²) v k. ú. Dolní Staré

Město s manž.
a
k výstavbě rodinného domu s provozovnou za kupní cenu:
za 1/4 pozemku ve výši 600,00 Kč a za 3/4 pozemku 500,00 Kč/m² + DPH,
za následujících podmínek:
- smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 3 roky,
- stavební plat je stanoven ve výši 10,00 Kč/m²/rok + DPH,
- kolaudace stavby bude do 3 let od podpisu smlouvy o právu stavby,
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby,
- v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se smlouva o právu stavby prodlouží o jeden rok s tím,
že bude sjednána smluvní pokuta 1 000,00 Kč za každý započatý měsíc do doby kolaudace stavby,
- v případě nezkolaudování stavby ani do čtyř let právo stavby zaniká s tím, že oprávnění nemají právo
na náhradu za rozestavěnou stavbu,
- náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující.
[ 2015 - 1090 ]
p. p.
, k. ú. Babí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015 *
neschválit prodej části p. p.
(cca 43 m²) v k. ú. Babí, manž.
a trvat na odstranění překážky (oplocení) z cesty na p. p. 2924/1 do 31.12.2015.

a

, DiS.

Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2015 - 1091 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem p. p.
(377 m²) v k. ú. Trutnov, na dobu určitou 5 let paní
, panu
a panu
, k zahrádkářským účelům (361 m²) za nájemné ve výši 5,00 Kč/m²/rok
a k umístění chatky (16 m²) za nájemné ve výši 10,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2015 - 1092 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
neschvaluje
*
01.01
pronájem části p. p.
.

*
(cca 41 m²) v k. ú. Trutnov, na dobu neurčitou manž.

[ 2015 - 1093 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(cca 350 m²) v k. ú. Trutnov, na dobu určitou 5 let paní
,
k zahrádkářským účelům (cca 334 m²) za nájemné ve výši 5,00 Kč/m²/rok, a k umístění zahradní chatky
(cca 16 m²) za nájemné ve výši 10,00 Kč/m²/rok.
[ 2015 - 1094 ]
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(cca 128 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova, na dobu neurčitou panu
,
jako přístupovou cestu k p. p. 143/1 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/rok s tím, že bude ponechán průchod
pro pěší a jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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[ 2015 - 1095 ]
st. p. 932, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem st. p. 932 (30 m²) v k. ú. Horní Staré Město Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu
Trutnov 2, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1,00 Kč/m²/rok. O pozemek bude rozšířena stávající
nájemní smlouva č. 250 117.
[ 2015 - 1096 ]
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem p. p.
(970 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova, na dobu neurčitou panu
trávy za nájemné ve výši 0,20 Kč/m²/rok.

, k sečení

[ 2015 - 1097 ]
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(cca 800 m²) v k. ú. Horní Staré Město, na dobu neurčitou panu
, k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2015 - 1098 ]
p. p. 2213/16, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 2213/16 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Farská, společnosti CERFIS WINES s.r.o. (Vinárna)
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 19.10.2015 do 18.10.2016 za nájemné
ve výši 3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 1099 ]
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části st. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, panu
(Envy store),
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 19.10.2015 do 18.10.2016 za nájemné
ve výši 3,00 Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání
části st. p. 101/1 v k. ú. Trutnov v termínu od 06.08.2015 do 18.10.2015 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 1100 ]
p. p. 2379 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výpůjčku části p. p. 2379 (34 m²) a části p. p. 2378/7 (22 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Polská a ul. Novoměstská,
společnosti GOS cz s.r.o., k umístění lešení za účelem opravy střechy u domu čp. 221 na dobu určitou,
a to od 14.10.2015 do 31.10.2015.
[ 2015 - 1101 ]
p. p. 552/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výpůjčku části p. p. 552/1 (cca 90 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Kpt. Jaroše, Stavební firmě Haase s.r.o., k umístění
lešení za účelem rekonstrukce bytových domů čp. 324-327 na dobu určitou, a to od 30.10.2015
do 30.11.2015.
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[ 2015 - 1102 ]
p. p. 2468/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výpůjčku části p. p. 2468/1 (cca 130 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Křižíkova, společnosti STAVEBNĚ DOPRAVNÍ
TRUTNOV s.r.o., k umístění lešení za účelem opravy a zateplení fasády vč, opravy lodžií u čp. 552 na dobu
určitou, a to od 06.10.2015 do 27.11.2015.
[ 2015 - 1103 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výpůjčku části p. p.
(cca 24 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Jihoslovanská, panu
, k umístění
pásky za účelem bezpečnosti při stavebních pracích na dobu určitou, a to od 21.10.2015 do 30.11.2015.
[ 2015 - 1104 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, paní
(Bubble - coffe
bar), k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.11.2015 do 31.10.2016, za nájemné
ve výši 3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 1105 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, panu
(tiskárny, barvy),
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.01.2016 do 31.12.2016, za nájemné
ve výši 3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 1106 ]
p. p. 2087/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výpůjčku části p. p. 2087/1 (cca 20 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Roty Nazdar, společnosti STRABAG a.s.,
k umístění stavební buňky za účelem rekonstrukce Žižkovy ulice na dobu určitou, a to od 22.10.2015
do 15.11.2015.
[ 2015 - 1107 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, paní
(STUDIO KRÁSY
A PŮVABU AGLAIA), k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.11.2015
do 14.09.2016, za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek
za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov v termínu od 15.09.2015 do 31.10.2015
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 1108 ]
p. p. 2833/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výpůjčku části p. p. 2833/1 (cca 9 m²), p. p. 2833/2 (cca 6 m²), p. p. 2833/3 (cca 9 m²) v k. ú. Trutnov,
ul. Zámečnická, společnosti VRAPO s.r.o., k umístění lešení za účelem opravy fasády u domu čp. 473, 474
na dobu určitou, a to od 26.10.2015 do 24.11.2015.
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[ 2015 - 1109 ]
p. p. 236/262 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výpůjčku části p. p. 236/262 (cca 60 m²) a části p. p. 237/49 (cca 14 m²)v k. ú. Trutnov, Jiráskovo náměstí
a ul. Bendlova, společnosti INFRASTAV s.r.o., k umístění lešení za účelem zateplení obvodového pláště
domu čp. 531 na dobu určitou, a to od 22.10.2015 do 30.11.2015.
[ 2015 - 1110 ]
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výpověď paní
z nájemní smlouvy č.
v k. ú. Horní Staré Město.
[ 2015 - 1111 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
ukončení nájemní smlouvy č.
s panem
v k. ú. Trutnov, dohodou ke dne 31.12.2015 nebo výpovědí.

za pronájem části p. p. 284/2 (24 m²)

na pronájem části p. p.

(100 m²)

[ 2015 - 1112 ]
p. p. 1515/12 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v právu uložení
a provozování nových plynovodů na části p. p. 1515/12, p. p. 2305/2, p. p. 1525/2, p. p. 1515/13,
p. p. 1528/10 a p. p. 1505/3 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 1125,088 m². Jednotková cena činí
133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 1113 ]
p. p. 236/6, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v právu uložení
a provozování plynárenského zařízení na části p. p. 236/6 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 31,98 m².
Jednotková cena činí 50,00 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2015 - 1114 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p.
(cca 4 m²) v k. ú. Trutnov, s paní
, za následujících podmínek:
- pozemek bude užíván výhradně za účelem zřízení sjezdu z p. p.
k. ú. Trutnov (v majetku
žadatelky) na komunikaci Přádelnická (p. p.
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 pozemku, stavebník nebude mít k pozemku (který tvoří
veřejné prostranství) žádná zvláštní práva,
- stavba bude vybudována nejpozději do 30.11.2016.
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[ 2015 - 1115 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
neschvaluje
*
01.01
*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p.
(cca 9 m²) v k. ú. Trutnov, s paní
a
. Na dané části parcely je pojezdový chodník.
Pozemky - různé
[ 2015 - 1116 ]
p. p. 26/2, k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
se změnou dopravního značení (dodatkové tabulky) při vjezdu na st. p. 26/2 k. ú. Trutnov dle žádosti
(tj. na Mimo obyvatel domu čp. 21 a čp. 22).
Bytové záležitosti
[ 2015 - 1117 ]
, tvr. bytem
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na holobyt
, č. b. 1, 1. podlaží o vel. 0 + 1, s panem
, trv. bytem
, Trutnov, na dobu určitou od 20.10.2015 do 19.04.2016.
[ 2015 - 1118 ]
, trv. bytem
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením nájemní smlouvy na holobyt
, č. b. 4, o vel. 0 + 1, paní
trv. bytem
, Trutnov, na dobu určitou od 01.11.2015 do 30.04.2016.
[ 2015 - 1119 ]
Pořadník na sociální byty na rok 2016
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením sociální bytu o vel. 0 + 1 (1 + 1) p.
na pořadník sociálních bytů na r. 2016 na 1. místo.

,

,

, Trutnov a zařazením

Majetek města - různé
[ 2015 - 1120 ]
MEBYS - VZ "Opravy bytů 2015"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
k veřejné zakázce malého rozsahu "Opravy bytů 2015" vypsání výběrového řízení a text výzvy včetně
zadávacích podmínek dle předloženého návrhu,
*
01.02
*
jmenování komise pro otevírání obálek dle předloženého návrhu,
*
01.03
*
jmenování hodnotící komise dle předloženého návrhu s tím, že tato komise též posoudí kvalifikaci uchazečů,
*
01.04
*
okruh potencionálních dodavatelů k obeslání výzvou dle předloženého návrhu.
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[ 2015 - 1121 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením mandátní smlouvy č. 164/08/TU (objekt BScom s.r.o. - Jan Šolín, Spojenecké 69, Trutnov)
dohodou ke dni 30.09.2015.
*
01.02
*
s ukončením mandátní smlouvy č. 162/08/TU (objekt MF SERVIS TRUTNOV s.r.o. - Petr Folc, Strmá 523,
Trutnov 3) dohodou ke dni 30.09.2015.
Finanční záležitosti
[ 2015 - 1122 ]
Dotace - SPORT
)
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 3 000,00 Kč pro
, nar.
, bytem
v kategorii SPORT jako příspěvek na krytí nákladů spojených s účastí dcery
(nar. 09.05.2001) v evropské kvalifikaci Junior League Softball v Itálii,
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro
, nar.
, bytem
Trutnov, v kategorii SPORT v předloženém znění.
[ 2015 - 1123 ]
Dotace - SPORT (
)
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 3 000,00 Kč pro
, nar.
, bytem
SPORT jako příspěvek na krytí nákladů spojených s účastí dcery
v evropské kvalifikaci Junior League Softball v Itálii,
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro
mu, nar.
Úpice, v kategorii SPORT v předloženém znění.
[ 2015 - 1124 ]
Dotace - SPORT (
)
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 3 000,00 Kč pro
, nar.
bytem
SPORT jako příspěvek na krytí nákladů spojených s účastí dcery
v evropské kvalifikaci Junior League Softball v Itálii,
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro
, nar.
Trutnov, v kategorii SPORT v předloženém znění.
[ 2015 - 1125 ]
Dotace - SPORT (
)
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 5 500,00 Kč pro
, nar.
, bytem
SPORT jako příspěvek na krytí nákladů spojených s účastí dcery
na Mistrovství kadetek v softballu v italském Nuoru,
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro
, nar.
Trutnov, v kategorii SPORT v předloženém znění.
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, Trutnov,

,

, Úpice, v kategorii
(nar.
)
, bytem

,

Trutnov, v kategorii
(nar.
)
, bytem

Trutnov, v kategorii
mpířové (nar.
)
, bytem

[ 2015 - 1126 ]
Dotace - SPORT
)
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T :07.12.2015 *
schválit dotaci ve výši 15 000,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Lokomotiva Trutnov, o. s., IČO 47462965,
Revoluční 164, Trutnov, pro zabezpečení ročního tréninkového cyklu 2015 pro
,
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro Tělovýchovnou jednotu Lokomotiva Trutnov, o. s.,
IČO 47462965, Revoluční 164, Trutnov, v předloženém znění.
[ 2015 - 1127 ]
Dotace - SPORT (TJ Loko Trutnov)
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015 *
schválit dotaci ve výši 50 000,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Lokomotiva Trutnov, o. s., IČO 47462965,
Revoluční 164, Trutnov, na pořádání 16. ročníku mezinárodního turnaje basketbalistek,
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro Tělovýchovnou jednotu Lokomotiva Trutnov, o. s.,
IČO 47462965, Revoluční 164, Trutnov, v předloženém znění.
[ 2015 - 1128 ]
Dotace - SPORT (Horolezecký klub EXCENTRIC)
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 17 214,00 Kč pro Horolezecký klub EXCENTRIC, IČO 26613352, Havlíčkova 7, Vnitřní Město,
Trutnov, v kategorii SPORT jako příspěvek na nákup materiálu, doškolení instruktorů, ubytování a cestovné
a pronájem horolezecké stěny,
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro Horolezecký klub EXCENTRIC, IČO 26613352,
Havlíčkova 7, Vnitřní Město, Trutnov, v kategorii SPORT v předloženém znění.
[ 2015 - 1129 ]
Dotace - SPORT
)
rada města
neschvaluje
*
01.01
dotaci pro
, nar.

,

*

, Trutnov.

Různé
[ 2015 - 1130 ]
Plánovací smlouva - odkanalizování Bojiště
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
zánik zástavního práva vzniklého dne 25.08.2011 na nemovitosti ve spoluvlastnictví paní
,
bytem
, Ústí nad Labem, pana
, bytem
, Trutnov a paní
, bytem
, Trutnov, pro zajištění pohledávky do výše 117 678,00 Kč z důvodu
uhrazení sjednaného podílu.
ukládá
*
02.01 Urč: Ing. Franc
T: 02.11.2015 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitosti paní
.
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, pana

a paní

[ 2015 - 1131 ]
Objektové předávací stanice - dodatek č. 2
rada města
schvaluje
*
01.01
*
předložené vícepráce, méněpráce na akci "Dodávka a výměna objektových předávacích stanic v objektech
města Trutnova".
ukládá
*
02.01 Urč: Ing. Franc
T: 10.11.2015 *
zajistit uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou G-TEAM Progres s.r.o.
[ 2015 - 1132 ]
VZ "Výstavba loděnice"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
k veřejné zakázce malého rozsahu "Výstavba loděnice na p. p. č. 1375/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova"
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Stavebně dopravní Trutnov s.r.o.,
Zahradní 75, 541 01 Trutnov,
*
01.02
*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH:
1. Stavebně dopravní Trutnov s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov ............... 2 849 548,95 Kč.
pověřuje
*
02.01
*
Ing. Miroslava France zajištěním podpisu smlouvy se Stavebně dopravní Trutnov s.r.o.
[ 2015 - 1133 ]
VZ "Rekonstrukce ul. Smetanova - změnový list"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
k veřejné zakázce zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění "Rekonstrukce ulice Smetanova
- změnový list č. 1" rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče: Eurovia CS a.s.,
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, s nabídkovou cenou 536 591,50 Kč bez DPH.
pověřuje
*
02.01
*
Ing. Miroslava France zajištěním podpisu dodatku ke smlouvě o dílo se společností Eurovia CS a.s.
[ 2015 - 1134 ]
VZ "Cyklistická stezka St. Rokytník - Bojiště"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
k veřejné zakázce zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění "CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ
ROKYTNÍK - BOJIŠTĚ - vícepráce č. 1", systémové číslo VZ: P15V00000163, rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče: STRABAG, a. s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové,
s nabídkovou cenou 261 814,68 Kč bez DPH.
pověřuje
*
02.01
*
Ing. Miroslava France zajištěním podpisu dodatku ke smlouvě o dílo se společností STRABAG, a. s.
[ 2015 - 1135 ]
VZ "Rekonstrukce VO - ul. Komenského, U Hřiště, U Hřiště I, K Poříčské stráni"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
schvaluje k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce VO - ul. Komenského, U Hřiště, U Hřiště I,
K Poříčské stráni", systémové číslo VZ: P15V00000158, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je
nabídka uchazeče Petr Štěpánský, Štěpánský&Fišer Elektromontáže,
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*
01.02
*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH:
1. Petr Štěpánský, Štěpánský&Fišer Elektromontáže, Spojenecká 68, Trutnov, 541 01 .... 461 874,00 Kč.
pověřuje
*
02.01
*
Ing. Miroslava France zajištěním podpisu smlouvy se společností Petr Štěpánský, Štěpánský&Fišer
Elektromontáže.
[ 2015 - 1136 ]
TST - Plán zimní údržby 2015-2016
rada města
schvaluje
*
01.01
*
Plán zimní údržby 2015-2016 společnosti Technické služby Trutnov, s.r.o., v předloženém znění.
[ 2015 - 1137 ]
Redakční rada Radničních listů
rada města
odvolává
*
01.01
*
s účinností od 20.10.2015 Ing. Veroniku Svobodovou z funkce člena redakční rady Radničních listů.
jmenuje
*
02.01
*
s účinností od 01.11.2015 Mgr. Michaelu Dědkovou do funkce člena redakční rady Radničních listů.
[ 2015 - 1138 ]
VZ "Pořízení výpočetní techniky pro MěÚ - 2015"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
k veřejné zakázce malého rozsahu "Pořízení výpočetní techniky pro Městský úřad Trutnov - 2015,
systémové číslo VZ: P15V00000161, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče
Ing. Josefa Pelanta, Seménkovice 2, 440 01 Postoloprty,
*
01.02
*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria: nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH:
1. Ing. Josef Pelant, Seménkovice 2, 440 00 Postoloprty ................................. 590 964,00 Kč
2. FLAME System, s.r.o., Mojmírovců 200/8, 709 00 Ostrava .......................... 598 902,00 Kč
3. GIGA CZ s.r.o., Nám. Fr. Křižíka 2840, 390 01 Tábor ................................... 700 626,00 Kč
4. AG COM, a. s., Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice ......................................... 743 896,00 Kč
5. Compel s.r.o., Barvířská 24, 541 01 Trutnov ................................................. 758 458,00 Kč
6. DLNK s.r.o., E. Beneše 470, 552 03 Česká Skalice ...................................... 805 860,00 Kč
7. BScom s.r.o., Spojenecká 69 541 01 Trutnov ............................................... 816 568,50 Kč
pověřuje
*
02.01
*
Mgr. Luboše Rathouského zajištěním podpisu smlouvy s Ing. Josefem Pelantem.
[ 2015 - 1139 ]
VZ "Rekonstrukce a rozšíření MKDS Trutnov"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
k veřejné zakázce malého rozsahu "REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ MKDS TRUTNOV - MĚSTSKÉHO
KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍHO SYSTÉMU TRUTNOV", systémové číslo VZ: P1500000154, rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče ADC CZ spol. s r. o., IČO 15048459.
*
01.02
*
rozhodnutí o vyloučení uchazeče ZAAL s.r.o., IČO 28862554, z důvodu překročení nejvyšší přípustné
nabídkové ceny,
*
01.03
*
pořadí nabídek dle základního hodnotícího kritéria: nejnižší nabídková cena vč. DPH:
1. ADC CZ spol. s r.o., IČO 15038459, Trutnov, Havlíčkova 9,
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2. GATEWAY PLUS s.r.o., IČO 48534447, Praha 10, Hornoměcholupská 476/8.
[ 2015 - 1140 ]
Navýšení počtu zaměstnanců Městské policie Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
navýšení počtu stavu zaměstnanců města Trutnova zařazených do městské policie z počtu 44 strážníků
a jedné administrativní pracovnice na počet 44 strážníků, jedné administrativní pracovnice a 4 asistentů
prevence kriminality.
[ 2015 - 1141 ]
ZŠ R. Frimla - oprava havarijního stavu
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
provedení opravy havarijního stavu nadpraží 3 oken třídy I. stupně ZŠ v objektu Základní školy, Trutnov,
R. Frimla 816, a to firmou STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov,
IČO 64255352.
[ 2015 - 1142 ]
Navýšení počtu pracovníků v Domově pro seniory Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s navýšením počtu pracovníků v příspěvkové organizaci
od 01.01.2016 dle předloženého návrhu.

města

Domov

pro

seniory Trutnov

[ 2015 - 1143 ]
Změna provozu Mateřské školy, Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou provozu jednotlivých pracovišť Mateřské školy, Trutnov v období od 28.12.2015 do 31.12.2015
dle předloženého návrhu.
[ 2015 - 1144 ]
Žádosti o umístění v DPS
rada města
schvaluje
*
01.01
*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 17.09.2015 k podaným žádostem o umístění
v domech s pečovatelskou službou a ke změnám na pořadníku žadatelů dle předloženého návrhu,
*
01.02
*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v domech s pečovatelskou službou dle předloženého
návrhu,
*
01.03
*
žádost pana
o výměnu bytu v rámci DPS dle předloženého návrhu.
[ 2015 - 1145 ]
VŘ - vedoucí odboru výstavby
rada města
jmenuje
*
01.01
*
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
vedoucím odboru výstavby Městského úřadu Trutnov pana Petra Kotlovského s účinností od 01.11.2015.
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[ 2015 - 1146 ]
Organizační záležitosti MěÚ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
upravenou organizační strukturu Městského úřadu Trutnov s celkovým počtem zaměstnanců 207
k 01.01.2016.
bere na vědomí
*
02.01
*
záměr navýšení počtu pracovníků odboru výstavby k 01.01.2016.
[ 2015 - 1147 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
panu
od 19.10.2015 do 02.11.2015 prodej dušičkového zboží pod podloubím
obchodního domu firmy CENTR ŠUBRT s.r.o., na Horské ulici,
*
01.02
*
panu
prodej dušičkového zboží od 19.10.2015 do 02.11.2015 na podloubí před obchodem
s textilem č.p. 883 na Horské ulici.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:20.10.2015 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města.
[ 2015 - 1148 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 2. listopadu 2015 od 15:00 hod. v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

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

