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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2014 - 266 ]
Lípové náměstí čp. 264
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit záměr prodeje volné bytové jednotky č. 264/4 o velikosti 1 + 2 o výměře 88.14 m² v domě čp. 264
na st.p. 276, Lípové náměstí, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, včetně
spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 276, v rozsahu znaleckého posudku
ze dne 10.02.2008 a Prohlášení vlastníka ze dne 07.01.2008, novým obecným zveřejněním, mimo Zásad
pro prodej.., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, s úvodní cenou pro jednání ve výši 555 000,- Kč
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[ 2014 - 267 ]
Národní čp. 213
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit zveřejnění obecného záměru prodeje nebytové jednotky č. 213/1 o celkové výměře 121,5 m² (sklady
ve sklepě a garáž o výměře 16.7 m²) v I. PP v domě čp. 213 na pozemku st. p. 993, v ulici Národní, v části
města Střední Předměstí, v obci a k. ú. 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, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny,
bez upřednostnění nájemce, s úvodní cenou pro jednání ve výši 490 500,- Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2014 - 268 ]
Vestibul Městského úřadu Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout společnosti Mekkagroup s. r. o., se sídlem Bendlova 407, Trutnov,
IČ 28854888, plochu ve vestibulu Městského úřadu v Trutnově za účelem vyvěšení informačního nosiče
Neoboard o rozměrech 35x70 cm za nájemné ve výši 2 000,- Kč/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 5 let.
[ 2014 - 269 ]
Národní čp. 213
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 213 Národní, umístěné ve II. NP
o celkové výměře 172.30 m² (4 ordinace 24.60 m², 24.40 m², 26.60 m² a 21.30 m², 1 čekárna 20.30 m²,
2 sklady o celkové výměře 13.10 m², 1 chodba 21.90 m², 1 šatna 14.20 m² a 3x soc. zařízení - ženy, muži,
personál 5.90 m²)
a
s místem provozování nestátního
zařízení Národní 213, Trutnov, každé ideální 1/2 prostor sloužících podnikání, na dobu dalších 5 let
za nájemné ve výši 184 896,- Kč/rok za celé prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování ordinace interní ambulance a alergologické poradny. 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.
[ 2014 - 270 ]
Polská ul. - objekty na p. p. 211/1, st. p. 3506
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v objektu na p. p. č. 211/1 a st. p.
3506 v k. ú. Trutnov o celkové výměře 49 m² (22 m² plocha stánku a 27 m² plocha sociálního zařízení)
za nájemné ve výši 1 396,- Kč/m²/rok za prodejnu, 558,- Kč/m²/rok za sociální zařízení, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Nájemce provede
na vlastní náklady úpravu prostor sloužících podnikání ke schválenému způsobu užívání 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.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města nabídnout k prodeji prostory sloužící podnikání v objektu na p. p. č. 211/1 a
st. p. 3506 v k. ú. Trutnov o celkové výměře 49 m² (22 m² plocha stánku a 27 m² plocha sociálního zařízení)
za cenu v místě a čase obvyklou.
[ 2014 - 271 ]
Areál rekreačního střediska Dolce
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
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restauraci na st. p. 149, st. p. 149, kiosek č. 1 na st. p. 205, st. p. 205, část p. p. 147/27 o výměře
cca 890 m² v rekreačním středisku Dolce, vše v k. ú. Oblanov včetně příslušenství:
pozemky - zastavěná plocha 646 m², ostatní plochy - cca 890 m²
a) budovy v pořizovací ceně cca 5 665 536,- Kč
b) stavby v pořizovací ceně cca 226 650,- Kč
c) movitý majetek v pořizovací ceně cca 996 468,- Kč
p.
, s místem podnikání Přátelství
, Valdice, IČ 71880330, za nájemné ve výši
225 448,- Kč/rok za budovu, stavbu, pozemky a movitý majetek s tím, že 90 % z této ceny bude nájemné
za budovu, stavbu a pozemky a 10 % z této ceny + DPH bude nájemné za movitý majetek, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování restauračního zařízení a občerstvení
v kiosku, pořádání společenských akcí, odborných seminářů, firemních večírků apod., na dobu určitou 10 let
(od 01.10.2014 do 30.09.2024). V prostoru sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
kemp a sportoviště v rekreačním středisku Dolce:
pozemky - zastavěná plocha 2389 m², ostatní plochy - cca 22207 m²
a) budovy v pořizovací ceně cca 8 319 859,- Kč
b) stavby v pořizovací ceně cca 10 351 608,- Kč
c) movitý majetek v pořizovací ceně cca 368 842,- Kč
p.
, s místem podnikání Přátelství
, Valdice, IČ 71880330, za nájemné ve výši
450 888,- Kč/rok za budovy, stavby, pozemky a movitý majetek s tím, že 90 % z této ceny bude nájemné
za budovu, stavbu a pozemky a 10 % z této ceny + DPH bude nájemné za movitý majetek, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování kempu, sportovního centra, dětského
hřiště, aktivity pro využití volného času (lanové centrum, půjčovna kol atd.) na dobu určitou 10 let
(od 01.10.2014 do 30.09.2024). V prostoru sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
*
01.03
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
pozemky v rekreačním středisku Dolce o vel. cca 900 m², část p. p. 218/1 (cca 200 m²) a část p. p.
147/27 (cca 700 m²), vše v k. ú. Oblanov
p.
, s místem podnikání Přátelství
, Valdice, IČ 71880330, za nájemné ve výši 1 800,Kč/rok za pozemky, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem revitalizace
rekreačního areálu Dolce na dobu určitou 10 let (od 01.05.2014 do 30.04.2024)
*
01.04
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
pozemek v rekreačním středisku Dolce o vel. cca 1000 m², část p. p. 218/1 (cca 200 m²) v k. ú. Oblanov
pod tobogánem - zázemí vodního parku
p.
, s místem podnikání Přátelství
, Valdice, IČ 71880330, za nájemné ve výši
2 000,- Kč/rok za pozemky, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
revitalizace rekreačního areálu Dolce na dobu určitou 10 let (od 01.05.2014 do 30.04.2024)
[ 2014 - 272 ]
Krakonošovo náměstí čp. 125 a 126
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 125 a čp. 126 Krakonošovo
náměstí, umístěné v I. NP o celkové výměře 75.47 m² (1 prodejna 28.03 m², 4 sklady o celkové výměře
37.99 m², z toho je jeden sklad v čp. 125 s vchodem z podloubí a 1 WC 9.45 m²) p.
bytem Dělnická , Vrchlabí, IČ 74719807, na dobu určitou 5 let za nájemné dohodou ve výši
112 000,- Kč/rok za celé prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
zřízení pizzerie a minikavárny. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání
k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení tohoto
prostoru nájemci uhrazeno.
Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy, obsahující zejména výši
nabízeného nájemného, do 15 ti dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě je i p.
oprávněn 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
p.
, viz výše, bude jako nájemce vybrán p.
s tím, že jím nabízené
nájemné není nižší než nájemné v daném místě a čase obvyklé.
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[ 2014 - 273 ]
Palackého čp. 105
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 105 ul. Palackého, 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) společnosti DJ plus s. r. o., se sídlem tř. Josefa II. 93, Horní Maršov, IČ 02745500, na dobu určitou 5 let
za nájemné dohodou ve výši 50 400,- Kč/rok za celé prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem zřízení prodejny dekoračních předmětů, slovenských sýrů, minerálních vod,
kávy, atd.. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím,
že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostoru nájemci uhrazeno.
Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy, obsahující zejména výši
nabízeného nájemného do 15 ti dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě je i společnost DJ plus s. r. o.
oprávněna 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 nabídnutého
nájemného společností DJ plus s. r. o., viz výše, bude jako nájemce vybrána společnost DJ plus s. r. o.
s tím, že jím nabízené nájemné není nižší než nájemné v daném místě a čase obvyklé.
[ 2014 - 274 ]
Krakonošovo náměstí čp. 73
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádosti do výběrového řízení na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 73 Krakonošovo náměstí,
umístěných v suterénu, o celkové výměře 184.51 m²
- BANNER - TRADING s. r. o., Vaníčkova 22, Sezimovo Ústí, IČ 65006071
- Pekárny a cukrárny Náchod, a. s., Plhovská 87, Náchod, IČ 46505083
, Na Stráni
Čelákovice, IČ 27455238
souhlasí
*
02.01
*
s novým zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 73 Krakonošovo náměstí
(budova ZUŠ), umístěných 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.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2014 - 275 ]
Horská čp. 220
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 220 Horská ul. prostory v I. NP o celkové
výměře 127.00 m² (prodejna 72.40 m², výloha 7.90 m², sklad 42.20 m², WC 1.50 m², komora 3.00 m²)
s obchodní korporací LABOTA, a. s., se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, IČ 27229378, na dobu určitou
do 30.09.2016 za nájemné ve výši 2 225.20 Kč/m²/rok za prodejnu, výlohu, 1 112.60 Kč/m²/rok za sklad,
696,- Kč/m²/rok za WC a komoru, t.j. celkem 228 767,- Kč/rok za celé prostory, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny obuvi a doplňkového zboží. Nájemce
provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení
nájemní smlouvy nebude zhodnocení tohoto prostoru nájemci uhrazeno.
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[ 2014 - 276 ]
Školní čp. 13 - učebna č. 8
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy na pronájem nebytového prostoru v čp. 13 ul. Školní, umístěného ve III. NP budovy
o výměře 33.4 m² (1 místnost) s p.
, Rudník
, IČ 72873264. 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 grafického 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.
[ 2014 - 277 ]
Vlčická - garáž na st. p. 600
rada města
souhlasí
*
01.01
*
na základě výsledků výběrového řízení s uzavřením nájemní smlouvy na garáž ve Vlčické ul, umístěné na st.
p. 600 v k. ú. Horní Staré Město o výměře 15.40 m² s p.
Š
, Zvonková
, Trutnov 2.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za nájemné dohodou ve výši 5 390,- Kč/rok, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem garážování dopravního prostředku. Počátek
nového nájemního vztahu nejdříve od 01.05.2014.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:14.04.2014 *
informovat písemně p.
o výsledku výběrového řízení a o uzavření nájemní smlouvy
s p.
Š
na garáž ve Vlčické ul,, umístěné na st. p. 600 v k. ú. Horní Staré Město o výměře
2
15.40 m
[ 2014 - 278 ]
Šatny a klubovna v k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o výpůjčce na nemovitou věc - budovu občanské vybavenosti bez čp/če - stavba šaten
na st. p. 161 a vedlejší stavbu - dřevěný objekt klubovny na p. p. 37/1 a p. p. 37/6, vše v k. ú. Volanov, jako
výpůjčku FK Sokol Volanov na dobu neurčitou za účelem provozování sportovní činnosti s oddílem kopané
FK Sokol Volanov, dle předloženého návrhu smlouvy.
Pozemky - záměr města
[ 2014 - 279 ]
p. p. 2184/12 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat firmě AUTOSTYL, a. s., část p. p. 2184/12 (cca 130 m²) a část p. p.
2184/10 (cca 30 m²) v k. ú. Trutnov, z toho část o výměře 10 m² jako pozemek pod doplňkovou stavbou
za kupní cenu ve výši 1 600,- Kč/m² a část o výměře 150 m² k vybudování zpevněných ploch v rámci areálu
firmy za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m². S kupujícím bude uzavřeno bezúplatné věcné břemeno práva
vstupu, jízdy a dočasného záboru v rozsahu projektové dokumentace ve prospěch města Trutnova
v souvislosti s realizací investiční akce města "Rekonstrukce ulice Skřivánčí". Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 280 ]
st. p. 1083 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 1083 (369 m²) a st. p. 1084 (370 m²) jako pozemky pod domem
za kupní cenu 200,- Kč/m² a část p. p. 2086 (cca 75 m²) jako okapové chodníčky za kupní cenu 1,- Kč/m²,
vše v k. ú. Horní Staré Město, jednotlivým spoluvlastníkům bytových jednotek Společenství vlastníků
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jednotek domu Tichá 527 a 528, Trutnov tak, jak mají podíly na domě. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 281 ]
st. p. 117 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 1117 (206 m²) a st. p. 1118 (208 m²) v k. ú. Horní Staré Město
jednotlivým spoluvlastníkům bytových jednotek Společenství vlastníků jednotek Sněženková 499 - 500
Trutnov tak, jak mají podíly na domě, za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2068 (celkem cca 61 m²) v k. ú. Horní Staré Město
Společenství vlastníků jednotek Sněženková 499 - 500 Trutnov, z toho cca 35 m² jako okapový chodníček
za kupní cenu 1,- Kč/m² a cca 26 m² jako přístupové chodníky za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 282 ]
st. p. 1850, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část st. p. 1850 (cca 60 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků
jednotek Železničářská 483 - 484 Trutnov, jako okapový chodník za kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 283 ]
p. p. 2142/1, p. p. 2074/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2142/1 (cca 2 m²) a část p. p. 2074/3 (cca 1 m²), t.j.
celkem 3 m², v k. ú. Trutnov p.
Š
na dobu určitou 5 let za účelem umístění dvou směrových
tabulí k hotelu ALFA za nájemné ve výši 1 500,- Kč/m² pohledové plochy/rok.
*
01.02
*
s ukončením nájemního vztahu s p.
na pronájem části p. p. 2142/1 (cca 2 m²) a
s pí
na pronájem části p. p. 2074/3 (cca 1 m²) v k. ú. Trutnov dohodou k 30.04.2014.
[ 2014 - 284 ]
p. p. 165/3, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 165/3 (401 m²) v k. ú. Starý Rokytník p.
na dobu určitou 5 let jako zahradu (dvorek) za nájemné 2,- Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba
musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2014 - 285 ]
p. p. 2047, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2047 (17 m²) v k. ú. Horní Staré Město p.
na dobu určitou 5 let, pozemek pod stánkem trafiky, za nájemné 400,- Kč/m²/rok s tím,
že jakákoliv další výstavba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2014 - 286 ]
p. p. 1899, k. ú. Prostřední Staré Buky
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1899 (cca 650 m²) v k. ú. Prostřední Staré Buky p.
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za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, t.j. za 50,63 Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2014 - 287 ]
st. p. 3524 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s prodejem st. p. 3524 (323 m²) a st. p. 3525/1 (222 m²) v k. ú. Trutnov jednotlivým spoluvlastníkům
bytových jednotek Společenství vlastníků jednotek čp. 361 a 362, ul. V. Nezvala, Trutnov tak, jak mají podíly
na domě, za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně
z nabytí nemovitých věcí.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s prodejem části p. p. 1505/60 a části p. p. 1505/62 (celkem 56 m²) v k. ú. Trutnov Společenství
vlastníků jednotek čp. 361 a 362, ul. V. Nezvala, Trutnov jako okapový chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m².
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 288 ]
st. p. 1114 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s prodejem st. p. 1114 (205 m²), st. p. 1115 (203 m²) a st. p. 1116 (205 m²) v k. ú. Horní Staré Město
jednotlivým spoluvlastníkům bytových jednotek Společenství Trutnov, Sněženková 501 - 503 tak, jak mají
podíly na domě, za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě
daně z nabytí nemovitých věcí.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s prodejem části p. p. 2068 (celkem cca 123 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství Trutnov,
Sněženková 501 - 503, z toho cca 65 m² jako okapový chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m² a cca 58 m² jako
přístupové chodníky za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 289 ]
p. p. 184/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s prodejem část p. p. 184/2 (celkem cca 44 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova Společenství Voletinská
470, Trutnov, z toho cca 40 m² jako okapový chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m² a cca 4 m² jako vstupní
schod za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně
z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 290 ]
st. p. 987 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s prodejem st. p. 987 (210 m²) a st. p. 988 (210 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova jednotlivým
spoluvlastníkům bytových jednotek Společenství vlastníků jednotek, Sportovní 481 a 482, Trutnov 3 tak,
jak mají podíly na domě, za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s prodejem části p. p. 184/1 (cca 45 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova Společenství vlastníků jednotek,
Sportovní 481 a 482, Trutnov 3, jako okapový chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
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[ 2014 - 291 ]
st. p. 1109 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s prodejem st. p. 1109 (211 m²) a st. p. 1110 (212 m²) v k. ú. Horní Staré Město jednotlivým
spoluvlastníkům bytových jednotek Společenství vlastníků Pampelišková 508 až 509, Trutnov 4 tak, jak mají
podíly na domě, za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě
daně z nabytí nemovitých věcí.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s prodejem části p. p. 2072 (cca 8 m²) a části p. p. 2073 (cca 55 m²) v k. ú. Horní Staré Město
Společenství vlastníků Pampelišková 508 až 509, Trutnov 4, z toho cca 43 m² jako okapový chodníček
za kupní cenu 1,- Kč/m² a cca 20 m² jako přístupové chodníky za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 292 ]
p. p. 184/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s prodejem části p. p. 184/2 (celkem 55 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova Společenství vlastníků
jednotek Voletinská 469, Trutnov 3, z toho cca 40 m² jako okapový chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m² a
cca 15 m² jako vstupní schod a pozemek pod přístřeškem na kontejnery za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 293 ]
p. p. 1505/5 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s prodejem části p. p. 1505/5 (celkem 42 m²) v k. ú. Trutnov, z toho cca 30 m² jako okapový
chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m² a cca 12 m² jako pozemek pod přístřeškem na popelnice za kupní cenu
300,- Kč/m² a části p. p. 1505/3 (celkem 24 m²) v k. ú. Trutnov, z toho cca 8 m² jako pozemek
pod vchodovými schody za kupní cenu 300,- Kč/m² a cca 16 m² jako okapový chodníček za kupní cenu
1,- Kč/m² Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 268 - 270 M. Gorkého, Trutnov. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 294 ]
st. p. 1106 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s prodejem st. p. 1106 (210 m²), st. p. 1107 (212 m²) a st. p. 1108 (211 m²) v k. ú. Horní Staré
Město jako pozemky pod domem za kupní cenu 200,- Kč/m² a části p. p. 2073 (cca 60 m²) v k. ú. Horní Staré
Město jako okapový chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m² jednotlivým spoluvlastníkům bytových jednotek
Společenství pro dům Pampelišková čp. 510, 511 a 512, Trutnov 4 tak, jak mají podíly na domě. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 295 ]
p. p. 60/1, p. p. 62/2, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s bezúplatným převodem části p. p. 60/1 (cca 245 m²) a části p. p. 62/2 (233 m²) v k. ú. Střítež
u Trutnova z majetku státu, od Státního pozemkového úřadu, do majetku města Trutnova dle zákona
č. 503/2012 Sb.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
zrušit usnesení zastupitelstva města 2010-123/3.
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[ 2014 - 296 ]
p. p. 929/1 a další, k. ú. Mladé Buky
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 929/1,
p. p. 935/2 a p. p. 1910/1 v k. ú. Mladé Buky, spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení
NN pod názvem stavby "Přípojky elektro pro úsekové měření rychlosti SYDO taffic Velocity, Mladé Buky"
s vlastníkem pozemků městysem Mladé Buky v celkovém rozsahu cca 136 m². Jednorázová cena činí
10 000,- Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 297 ]
p. p. 152/8, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 152/8
v k. ú. Lhota u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodu s vlastníkem pozemku
v celkovém rozsahu 4 m². Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 298 ]
p. p. 2686/4, k. ú. Mladé Buky
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 2686/4 v k. ú.
Mladé Buky, spočívajícího v právu uložení a provozování zařízení pro měření rychlosti vozidel na silnici I/14
v k. ú. Mladé Buky s vlastníkem pozemku ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR v celkovém rozsahu cca 29 m a
73 m. Jednorázová cena činí 11 354,- Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2014 - 299 ]
p. p. 2060/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
nesouhlasit s prodejem části p. p. 2060/1 (cca 54 m²) v k. ú. Trutnov p.
svých nemovitostí.

za účelem rozšíření

Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2014 - 300 ]
p. p. 218/1, k. ú. Oblanov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 218/1 (cca 1000 m²) v k. ú. Oblanov společnosti RSU s. r. o., zastoupené
, za účelem umístění zázemí vodního parku.
[ 2014 - 301 ]
p. p. 2213/1, k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/1 v k. ú. Trutnov Zprostředkovatelské činnosti
prodejního a výstavního trhu (1x týdně).
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k pořádání

[ 2014 - 302 ]
p. p. 2213/1, k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/1 v k. ú. Trutnov p.

k pořádání farmářských trhů

[ 2014 - 303 ]
p. p. 1930/50, k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1930/50 (1.15 m²) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou společnosti POHŘEBNÍ ÚSTAV
S.R.G., k umístění vývěsní desky na smuteční oznámení za nájemné ve výši 5 000,- Kč/m²/rok.
[ 2014 - 304 ]
p. p. 623, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s rozšířením účelu nájemní smlouvy č. 280021 o postavení lehkých dřevěných objektů bez základů na p. p.
623 (22 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou p.
za nájemné ve výši
10,- Kč/m²/rok.
[ 2014 - 305 ]
p. p. 55/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 013083 na pronájem části p. p. 55/1 (400 m²) v k. ú. Dolní Staré Město
s pí
dohodou ke dni 31.03.2014.
[ 2014 - 306 ]
p. p. 472, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
ukončení nájemní smlouvy č. 250083 na pronájem části p. p. 472 (100 m²) v k. ú. Dolní Staré Město
s p.
z důvodu úmrtí nájemce.
[ 2014 - 307 ]
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2471/7 (45 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Úpské nábřeží, Stavební firmě Haase s. r. o.
k umístění lešení od 01.04.2014 do 15.05.2014.
*
01.02
*
s pronájmem části p. p. 2471/7 (17 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Úpské nábřeží, Stavební firmě Haase s. r. o.
k umístění přenosného WC a ke složení materiálu na dobu určitou od 01.04.2014 do 15.05.2014 za nájemné
ve výši 2,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 308 ]
p. p. 149/7 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.,
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodu 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 302 m. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
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[ 2014 - 309 ]
p. p. 524/10, p. p. 1055, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, spočívajícího
v právu uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 524/10 a p. p. 1055 v k. ú. Volanov
v celkovém rozsahu cca 154 m². Jednotková cena činí 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 310 ]
p. p. 128/1 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výpověď
z nájemní smlouvy č. 011042 k 30.06.2014 na pronájem částí p. p. 128/1, p. p.
126/6 a p. p. 912/4 v k. ú. Bojiště u Trutnova.
[ 2014 - 311 ]
p. p. 788/1, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemního vztahu k části p. p. 788/1 v k. ú. Studenec u Trutnova s pí
dohodou k 31.03.2014.
Bytové záležitosti
[ 2014 - 312 ]
Horská čp. 658
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádost pí
ze dne 27.02.2014 o převodu členských práv a povinností k bytu č. , Horská 658
v Bytovém družstvu Horní Staré Město na nové nabyvatele
a
[ 2014 - 313 ]
V. Nezvala čp. 282 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, V. Nezvala 282, o vel. 1+2, standardní byt,
č. bytu 4, 2. podlaží (kuchyň 8.41 m², 1. pokoj 19.19 m², 2. pokoj 13.43 m², topení dálkové, k bytu patří
koupelna 2,81 m², WC 1.13 m², předsíň 4.28 m², spíž 0.36 m² a sklep 4.45 m², minimální měsíční nájemné
2 788,- 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 - 314 ]
Na Struze čp. 159 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Na Struze 159, o vel. 1+3, standardní byt,
č. bytu 3, 2. podlaží (kuchyň 13.40 m², 1. pokoj 26.40 m², 2. pokoj 19.35 m², 3. pokoj 16.00 m², topení
etážové plynové, k bytu patří koupelna + WC 4.50 m², předsíň 4.50 m², komora 7.28 m², spíž 3.75 m², sklep
10.00 m² a půda 4.30 m², minimální měsíční nájemné 5 648,- 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.
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[ 2014 - 315 ]
Jihoslovanská čp. 26
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli na adrese:
Jihoslovanská 26 o vel. 1+2, standardní byt
měs. nájemné
předpl. nájemné
1.
4 153,- Kč
60 000,- Kč
Nájemní smlouva vč. složení předplaceného nájemného bude uzavřena do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu. V případě, že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze
jeden byt.
[ 2014 - 316 ]
Bulharská čp. 141
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli vč. náhradníků na adrese:
Bulharská 141 o vel. 1+2, standardní byt
měs. nájemné
předpl. nájemné
1.
3 855,- Kč
50 005,- Kč
2.
3 800,- Kč
100 000,- Kč
3.
3 650,- Kč
50 000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplaceného nájemného do tří týdnů
po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude
u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
[ 2014 - 317 ]
, Krakonošovo nám. 23
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením nájemní smlouvy na byt Krakonošovo náměstí čp. 23, č. bytu
. podlaží o vel. 1+2
pí
, bytem Krakonošovo náměstí
na dobu určitou od 01.04.2014 do 31.10.2014.
Finanční záležitosti
[ 2014 - 318 ]
Finanční plány PO na rok 2014
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční plány příspěvkových organizací na rok 2014
stanovuje
*
02.01
*
příspěvkovým organizacím objem prostředků na platy v hlavní činnosti ve výši dle předloženého návrhu, a to
jako závazný ukazatel finančního plánu
souhlasí
*
03.01
*
s použitím prostředků provozní dotace z rozpočtu města na úhradu mzdových nákladů u Mateřské školy
Trutnov ve výši dle předloženého návrhu
[ 2014 - 319 ]
Účetní závěrky PO a výsledek hospodaření za r.2013
rada města
schvaluje
*
01.01
*
účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2013
*
01.02
*
výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013 a jejich rozdělení do fondů dle předloženého
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návrhu
[ 2014 - 320 ]
Finanční příspěvky - SPORT
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč TOP RACE AGENCY o. s., Kosmonautů 258/3, Zábřeh, IČ 27055680,
jako příspěvek na akci Rock Point - Zimní výzva 2014.
[ 2014 - 321 ]
Návrh na vyřazení neupotřebitelných předmětů
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu z evidence do výše 20 000,- Kč.
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu v hodnotě nad 20 000,- Kč.
[ 2014 - 322 ]
Finanční příspěvky - OSTATNÍ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvky pro rok 2014 do výše 50 000,- Kč v kategorii OSTATNÍ dle návrhu porady vedení
[ 2014 - 323 ]
Finanční příspěvky - KULTURA A ZÁJMOVÁ ČINNOST
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvky pro rok 2014 do výše 50 000,- Kč v kategorii KULTURA A ZÁJMOVÁ ČINNOST
dle předloženého návrhu kulturní komise rady města
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit finanční příspěvky pro rok 2014, které přesahují částku 50 000,- Kč v kategorii KULTURA
A ZÁJMOVÁ ČINNOST dle předloženého návrhu kulturní komise rady města
Různé
[ 2014 - 324 ]
Oprava podloubí domů Bulharská čp. 53 - 57
rada města
trvá
*
01.01
*
na dodržení všech pravidel studie obnovy podloubí z r. 2012 od
usnesením rady města v říjnu 2012

, schválené

[ 2014 - 325 ]
Stavební úpravy před Starou radnicí
rada města
schvaluje
*
01.01
*
provedení stavební úpravy před Starou radnicí společností TST s. r. o. za nabídkovou cenu 2 000 000,- Kč
vč. DPH
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:14.04.2014 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Trutnov s. r. o.
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[ 2014 - 326 ]
VŘ "Výstavba šaten Fotbalového klubu Bohuslavice"
rada města
ruší
*
01.01
*
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací k veřejné zakázce malého rozsahu "Výstavba šaten
Fotbalového klubu Bohuslavice"
(Systémové číslo VZ : P14V00000011)
vypisuje
*
02.01
*
opakovaně výběrové řízení na dodavatele stavebních prací k veřejné zakázce malého rozsahu "Výstavba
šaten Fotbalového klubu Bohuslavice"
(Systémové číslo VZ : P14V00000033)
schvaluje
*
03.01
*
text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu
*
03.02
*
zveřejnění výzvy na profilu zadavatele
*
03.03
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou
jmenuje
*
04.01
*
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi v navrženém složení
pověřuje
*
05.01
*
Ing. France ve věcech technických odpovídat na dotazy uchazečů a poskytovat dodatečné informace
[ 2014 - 327 ]
Cyklistická stezka Starý Rokytník - Bojiště
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
podat žádost o dotaci na SFDI
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
v případě schválení dotace ze SFDI zařadit stavbu "Cyklistická stezka Starý Rokytník - Bojiště" do plánu a
rozpočtu na léta 2014 - 2015 a zajistit vlastní prostředky ve výši odpovídající navrhovanému podílu města
na nákladech stavební části při výstavbě cyklistické stezky (na pokrytí zbývající části uznatelných nákladů)
a na pokrytí celých neuznatelných nákladů, aby pokryly 100 % nákladů stavební části
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit čestné prohlášení, že po dobu minimálně osmi let od schválení závěrečného vyhodnocení akce
SFDI město nepřevede cyklostezku, která bude spolufinancována z rozpočtu SFDI, t.j. majetek nabytý
z poskytnutých finančních prostředků, do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezcizí ani nepředá
do úplatného užívání třetím osobám, s výjimkou vyvolaných investic nebo převodů vyplývajících
ze zákonných ustanovení, nezastaví tento majetek po uvedenou dobu ani jinak nezatíží právy třetích osob,
vyjma případů, kde toto zatížení vyplývá z platné právní úpravy.
*
01.04 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
zavázat se, že tento majetek bude po uvedenou dobu udržitelnosti i po jejím uplynutí trvale bezplatně užíván
k účelu, ke kterému je určen.
[ 2014 - 328 ]
VŘ "Dodávka historického veřejného osvětlení"
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vyřazení nabídky č. 2 společnosti Selux, Aktiengesellschaft z důvodu nesplnění požadavků na nabídku
dle § 71, odst. 8, zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění o veřejných zakázkách
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schvaluje
*
02.01
*
vyloučení uchazeče Selux, Aktiengesellschaft
ruší
*
03.01
*
zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku "Dodávka historického veřejného osvětlení"
(Systémové číslo VZ : P14V00000012)
schvaluje
*
04.01
*
vypsání opakovaného výběrového řízení na dodavatele zboží k podlimitní veřejné zakázce "Dodávka
historického veřejného osvětlení" (Systémové číslo VZ : P14V00000039), zadávané formou zjednodušeného
podlimitního řízení.
*
04.02
*
text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu
*
04.03
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou
*
04.04
*
jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v navrženém složení
pověřuje
*
05.01
*
Ing. Lumíra Labíka ve věcech technických odpovídat na dotazy uchazečů a poskytovat dodatečné informace
[ 2014 - 329 ]
VŘ "Zelená herna na zahradě MŠ"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zelená herna na zahradě MŠ Horská
ulice čp. 282"
*
01.02
*
pořadí firem dle hodnotícího kritéria nejnižší cena v Kč včetně DPH:
1. Gras, spol. s r. o. ...................................... 813 402,- Kč
2. Trutnovská zeleň o. p. s. .......................... 825 499,- Kč
3. RSU s. r. o. ............................................... 987 713,- Kč
4. Green4plan s. r. o. ................................. 1 139 756,- Kč
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:14.04.2014 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou Gras s. r. o.
[ 2014 - 330 ]
Logo města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s použitím loga města na propagačních materiálech k akci "Trutnovský Majáles 2014", pořádané studenty
Gymnázia Trutnov dne 07.05.2014.
[ 2014 - 331 ]
Přijetí účelových finančních darů PO
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelových finančních darů příspěvkovými organizacemi města, t.j.
- Základní školou, Trutnov, Komenského 399 ve výši 100 000,- Kč
- Mateřskou školou, Trutnov ve výši 25 000,- Kč
- Domovem pro seniory Trutnov ve výši 28 049,- Kč
- Stacionářem pro zdravotně oslabené a tělesně postižené ve výši 40 000,- Kč,
a to od firmy Tyco Electronics EC Trutnov s. r. o., Komenského 821, Trutnov, dle předloženého návrhu
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[ 2014 - 332 ]
Změna v rejstříku škol a školských zařízení
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle rámcového vzdělávacího programu
79-01-B/01 Základní škola speciální z 28 na 34 žáků u základní školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola,
Základní škola a Praktická škola, Trutnov, a to s účinností od 01.09.2015
*
01.02
*
snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle rámcového vzdělávacího programu
79-01-C/01 Základní škola ze 122 na 116 žáků u základní školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola,
Základní škola a Praktická škola, Trutnov, a to s účinností od 01.09.2015
[ 2014 - 333 ]
Domov pro seniory Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s využitím prostorů Domova pro seniory Trutnov, pracoviště Rudolfa Frimla 936, k natáčení dalšího dílu
seriálu "Stopy života" režiséra Tomáše Magnuska dle předloženého návrhu
[ 2014 - 334 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 14. dubna 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

