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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2014 - 601 ]
Polská čp. 367
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
schválit záměr prodeje věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 3672 o výměře 481 m², jehož
součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 367 v k. ú. a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku
ze dne 23.05.2014. Nemovitá věc se nachází v části obce Dolní Předměstí, v ulici Polská. 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 znaleckých posudků, 10 380 000,- Kč.
[ 2014 - 602 ]
p. p. 416/5, k. .ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
schválit výkup nemovitých věcí - pozemku označeného jako p. p.
- ostatní plocha - ostatní komunikace
o výměře 2686 m² v k. ú. Dolní Staré Město, jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba komunikace,
s příslušenstvím, které tvoří veřejné osvětlení a inženýrských sítí, tvořených dešťovou kanalizací, vše v k. ú.
Dolní Staré Město, v ulici Březová, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 31.03.2014,
za celkovou kupní cenu 1 259 457,- Kč od p.
, Buková
, Trutnov. Platba proběhne ve třech
ročních splátkách. První splátka ve výši 419 819,- Kč bude uhrazena do 30.09.2014. Druhá splátka ve výši
419 819,- Kč bude uhrazena do 30.09.2015. Třetí splátka ve výši 419 819,- Kč bude uhrazena
do 30.09.2016. Veškeré náklady na výkup, včetně znaleckých posudků, hradí prodávající.
[ 2014 - 603 ]
Slezská čp. 166
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
schválit text Dohody spoluvlastníků nemovitých věcí o směně nemovitých věcí a spoluvlastnických podílů
na nemovitých věcech v předloženém znění (po aktualizaci znaleckého posudku a úpravách dle nového
Občanského zákoníku)
[ 2014 - 604 ]
Na Nivách čp. 57
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
schválit záměr prodeje věcí nemovitých - pozemku označeného jako st. p. 536 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 649 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba občanské vybavenosti čp. 57 a pozemku
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označeného jako p. p. 251/1 - trvalý travní porost o výměře 680 m², v k. ú. a obci Trutnov. Nemovité věci se
nacházejí v k. ú. Trutnov, v části obce Střední Předměstí, v ulici Na Nivách. Prodej novým obecným
zveřejněním, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny,
bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání 3 800 000,- Kč.
[ 2014 - 605 ]
Oblanov č.e. 21
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
neschválit prodej věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 62 o výměře 43 m², jehož součástí je
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba rekreační chaty č.e.21 a pozemku označeného jako p. p. 147/15 o výměře
247 m² v k. ú. Oblanov, v části obce Oblanov a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
29.03.2014, do vlastnictví pí
, trvale bytem Kubelíkova
, Trutnov, za nabídnutou kupní
cenu 320 000,- Kč. (zájemci zajištěnému prostřednictvím realitní kanceláře DOBRÉ BYDLO, s. r. o.,
Bulharská 52, Trutnov, IČ 25973851).
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
schválit prodej věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 62 o výměře 43 m², jehož součástí je
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba rekreační chaty č.e.21 a pozemku označeného jako p. p. 147/15 o výměře
247 m² v k. ú. Oblanov, v části obce Oblanov a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
29.03.2014, do spoluvlastnictví: jedna ideální polovina pí
a jedna ideální polovina
p.
, oba bytem Slévárenská
, Trutnov, za nabídnutou kupní cenu 450 000,- Kč. (zájemci
zajištěnému prostřednictvím realitní kanceláře DOBRÉ BYDLO, s. r. o., Bulharská 52, Trutnov, IČ 25973851.
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
souhlasit se smluvní odměnou realitní kanceláři DOBRÉ BYDLO, s. r. o., ve výši 3.75 % včetně DPH z výše
kupní ceny dle Smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitostí.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2014 - 606 ]
M. Gorkého čp. 263
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
ukončení nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 263 ul. M. Gorkého, umístěné v I. NP
o celkové výměře 112.85 m² (1 prodejna 67.15 m², 1 soc. zařízení 2.00 m², 1 sklep 18.00 m², 1 přístavek
19.20 m² a 1 rampa 6.50 m²) s p.
, bytem Slatina nad Úpou čp. , IČ 86672550, ke dni
31.05.2014 z důvodu neplacení nájemného.
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 263 ul. M. Gorkého, umístěné
v I. NP o celkové výměře 112.85 m² (1 prodejna 67.15 m², 1 soc. zařízení 2.00 m², 1 sklep 18.00 m²,
1 přístavek 19.20 m² a 1 rampa 6.50 m²) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši
1 396,- Kč/m²/rok za prodejnu, 695,- Kč/m²/rok za přístavek, rampu, 558,- Kč/m²/rok za soc. zařízení,
421,- Kč/m²/rok za sklep, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. 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.
[ 2014 - 607 ]
Jihoslovanská čp. 31
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 31 Jihoslovanská, umístěné
v I. NP o celkové výměře 47.17 m² (1 prodejna 20.10 m², 1 výloha 0.76 m² a 1 sklad 26.31 m²) p.
s místem podnikání Vinohradská 1596/29, Praha - Vinohrady, IČ 02147556, na dobu určitou 5 let
za nájemné dohodou ve výši 75 602,- Kč/rok za celé prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem zřízení prodejny textilu a upomínkových předmětů. 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.
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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 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.
[ 2014 - 608 ]
Školní čp. 13 - učebny č. 43 a 44
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 13 ul. Školní, umístěné ve II. NP budovy
o výměře 39.1 m² a 32.5 m² (propojené místnosti č. 43 a 44) p.
, bytem J. R. z Dubé
,
Trutnov. Pronájem nebytového prostoru bude uzavřen na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
za nájemné ve výši 20 000,- Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem
zřízení zkušebny hudebních souborů Electrum Magicum a Color sound system. 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.
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.
[ 2014 - 609 ]
Komenského čp. 399
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodloužit za stávajících podmínek nájemní smlouvu na nebytový prostor
o výměře 514,98 m² a vybavení těchto prostor v budově čp. 399 ul. Komenského, obci Trutnov, části obce
Horní Předměstí, pí
, Nad Jezem
Trutnov, IČ 68505051, za účelem provozování
sportovně relaxačního centra od 01.09.2014 do 30.06.2015 za 86 275,- Kč/rok za nebytový prostor,
1 000,- Kč/rok + DPH v platné zákonné sazbě za vybavení těchto prostor. Nájemce bude hradit poměrnou
část nákladů na služby spojenou s předmětem pronájmu.
[ 2014 - 610 ]
Školní čp. 13 - učebny č. 27, 28, 31
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne 12.11.2009 mezi Základní uměleckou školou Trutnov,
Krakonošovo nám. 73. Trutnov a Gymnáziem, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 ke dni 31.08.2014
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory, umístěné v I. NP a II. NP - učebny č. 27
(101 m²), č. 28 (31.8 m²), kabinet č. 31 (16.3 m²), úklidové komory (3.4 m²) ve II. NP, chodby v I. NP (93 m²)
budovy Školní čp. 13 na st. p. 269 v k. ú. Trutnov, část obce Střední Předměstí, Základní škole speciální a
praktické školy Diakonie ČCE, Komenského 616, Vrchlabí. Pronájem nebytového prostoru bude uzavřen
na dobu 5 let s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 97 680,- Kč/rok, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem poskytování vzdělání a výchovy žákům se zdravotním
postižením. 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.
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Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2014 - 611 ]
Horská čp. 187
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 187 ul. Horská, umístěné v I. a II. NP
o celkové výměře 118.37 m² (I. NP: 1 sklad o výměře 5.67 m², ve II. NP: 2 kavárny 32.50 m² a 27.10 m²,
1 bar 6.30 m², 1 kuchyň 19.70 m², 1 chodba 13.50 m², 4 WC muži + předsíň o celkové výměře 8.10 m²,
2 WC ženy + předsíň o celkové výměře 1.90 m² a 2 WC personál + předsíň o celkové výměře 3.60 m²)
s pí
, s místem podnikání Zvonková
, Trutnov 2, IČ 87015102, na dobu
určitou dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši 82 236,- Kč/rok za celé prostory, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování restaurace - vinárny.
Pozemky - záměr města
[ 2014 - 612 ]
p. p. 2117 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2117 a část p. p. 2118 (celkem cca 75 m²) v k. ú. Horní Staré
Město Společenství vlastníků jednotek domu Kopretinová čp. 557 a 558, Trutnov, z toho část o výměře
cca 45 m² jako okapové chodníčky za kupní cenu 1,- Kč/m² a část o výměře cca 30 m² jako přístupové
chodníky za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně
z nabytí nemovitých věcí.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 1271 (194 m²) a st. p. 1272 (236 m²) v k. ú. Horní Staré Město
jednotlivým spoluvlastníkům Společenství vlastníků jednotek domu Kopretinová čp. 557 a 558, Trutnov, jako
pozemky pod domy čp. 557 a 558, za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 613 ]
p. p. 320/1 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 320/1 (320 m²) a p. p. 320/3 (310 m²) v k. ú. Horní Staré
Město na dobu neurčitou p.
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 270056 na pronájem části p. p. 320/1 (320 m²) a p. p. 320/3 (310 m²)
v k. ú. Horní Staré Město s p.
dohodou k 30.07.2014.
[ 2014 - 614 ]
p. p. 1930/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1930/1 (1,15 m²) v k. ú. Trutnov p.
,
bytem Bratrství čp.
, Trutnov, zastupujícímu POHŘEBNÍ ÚSTAV - SPOLEČNOST dle § 2716 a násl.
Občanského zákoníku na dobu určitou 3 roky za účelem umístění vývěsní desky na smuteční oznámení
za nájemné 5 000,- Kč/rok.
[ 2014 - 615 ]
p. p. 1798, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1798 (1000 m²) v k. ú. Libeč p.
na dobu neurčitou za účelem sečení za nájemné ve výši 0.10 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo
výsadba musí být schválena pronajímatelem.
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*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 011049, uzavřené s p.
v k. ú. Libeč, dohodou k 30.06.2014.

na pronájem části p. p. 1798

[ 2014 - 616 ]
p. p. 1798, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1798 (cca 800 m²) v k. ú. Libeč p.
,
z toho cca 200 m² jako zahradu za nájemné 2,- Kč/m²/rok a cca 600 m² za účelem sečení za nájemné
ve výši 0.10 Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba musí být schválena
pronajímatelem.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 240766, uzavřené s pí
na pronájem části
p. p. 1798 (cca 800 m²) v k. ú. Libeč, dohodou k 30.06.2014.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2014 - 617 ]
p. p. 2567/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
souhlasit s prodejem části p. p. 2567/1 (cca 75 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek Lomní
340 v Trutnově, z toho část o výměře 38 m² za kupní cenu 1,- Kč/m² jako okapový chodníček a část
o výměře 37 m² jako přístupový chodník a pozemek pod přístřeškem pro popelnice za kupní cenu
300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 618 ]
p. p. 2502, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
souhlasit s uzavřením smlouvy o právu stavby s budoucí koupí k části p. p. 2502 (28 m²) v k. ú. Trutnov
s pí
za účelem výstavby garáže za následujících podmínek:
- smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
- stavební plat je stanoven ve výši 10,- Kč/m²/rok
- kolaudace stavby bude do 2 let od podpisu smlouvy o právu stavby
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby
- kupní cena je stanovena ve výši 700,- Kč/m²
- v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se smlouva o právu stavby prodlouží o jeden rok s tím,
že bude sjednána smluvní pokuta 1 000,- Kč za každý započatý měsíc do doby kolaudace stavby
- náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující.
[ 2014 - 619 ]
p. p. 1697/5, k. .ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
souhlasit s prodejem části p. p. 1697/5 (cca 30 m²) v k. ú. Trutnov spol. Lesy a parky Trutnov s. r. o.
za účelem plánované výstavby skladovacího objektu za kupní cenu ve výši 1 600,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 620 ]
p. p. 2835/12 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
souhlasit s prodejem p. p. 2835/12 (310 m²) v k. ú. Trutnov, jako příjezdovou cestou k parkovišti a k domům
čp. 464 - 466 a p. p. 2835/14 (13 m²), p. p. 2835/15 (13 m²), p. p. 2835/16 (13 m²), p. p. 2835/17 (13 m²),
p. p. 2835/18 (13 m²), p. p. 2835/19 (13 m²), p. p. 2835/20 (13 m²), p. p. 2835/21 (13 m²), p. p. 2835/22
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(13 m²), p. p. 2835/23 (13 m²), p. p. 2835/24 (13 m²), p. p. 2835/25 (13 m²), p. p. 2835/26 (13 m²), p. p.
2835/27 (13 m²), p. p. 2835/28 (13 m²), p. p. 2835/29 (13 m²), p. p. 2835/30 (13 m²), p. p. 2835/31 (14 m²),
vše v k. ú. Trutnov, jako parkovací stání Společenství pro dům Zámečnická čp. 464 - 466, Trutnov, za kupní
cenu ve výši 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí
nemovitých věcí.
[ 2014 - 621 ]
p. p. 2041, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
nesouhlasit s prodejem části p. p. 2041 (cca 250 m²) v k. ú. Horní Staré Město p.
[ 2014 - 622 ]
p. p. 1792/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
souhlasit s prodejem části p. p. 1792/1 (cca 4 m²) v k. ú. Horní Staré Město České republice, s právem
hospodaření s majetkem státu pro Centrum služeb pro silniční dopravu, pokud žadatel odsouhlasí kupní
cenu ve výši 600,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí
nemovitých věcí.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2014 - 623 ]
p. p. 1561/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s dočasným oplocením pronajaté části p. p. 1561/2 v k. ú. Poříčí u Trutnova pí
(NS č. 980324) po dobu nájemního vztahu, bez nároku na finanční vyrovnání v případě, že oplocení nebude
ke dni skončení nájemního vztahu odstraněno.
[ 2014 - 624 ]
p. p. 1541/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 1541/3 (cca 15 m²) v k. ú. Trutnov
s p.
za následujících podmínek:
- pozemek bude užíván výhradně za účelem umístění stavby vjezdu na část p. p. 1526/8 v ul. Ke Kříži
- údržbu a veškeré opravy 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
[ 2014 - 625 ]
p. p. 1998/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1998/4 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého, pí
(Studium
AGLAIA) k umístění reklamního poutače typu "A" na dobu určitou do 31.05.2015 za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 626 ]
p. p. 2468/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2468/1 (80 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Křižíkova, STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV
s. r. o., k umístění lešení u domu čp. 554 na dobu určitou, a to od 10.06.2014 do 27.06.2014.
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[ 2014 - 627 ]
st. p. 180/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem plochy na budově čp. 160 na st. p. 180/2 v k. ú. Horní Staré Město firmě SK Horní Staré Město,
zastoupené p.
, k umístění směrové tabule o vel. 4,5 m² za nájemné ve výši 1500,- Kč/m²
pohledové plochy/rok + DPH.
[ 2014 - 628 ]
p. p. 462/1, p. p. 462/2, k. ú. Studnice u Jívky
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 462/1 (3133 m²) a p. p. 462/2 (224 m²) v k. ú. Studnice u Jívky na dobu neurčitou
organizaci Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Podskalák, zastoupená p.
k provozování
letního tábora pro děti a k umístění objektů (kuchyně, umývárny, koupelny, klubovny, chatek a WC)
za nájemné ve výši 150,- Kč/rok
[ 2014 - 629 ]
p. p. 1823/16, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s propachtováním části p. p. 1823/16 (240 m²) v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou 3 roky pí
za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok k zahrádkářským účelům a ve výši 10,- Kč/m²/rok k umístění
2
zahradní chatky (16 m ).
[ 2014 - 630 ]
p. p. 472, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s propachtováním části p. p. 472 (100 m²) v k. ú. Dolní Staré Město p.
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok.¨

na dobu neurčitou

[ 2014 - 631 ]
p. p. 37/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s propachtováním p. p. 37/3 (277 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou p.
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok
[ 2014 - 632 ]
p. p. 1823/16, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1823/16 (cca 6 m²) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou pí
za účelem umístění kolny za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok.
[ 2014 - 633 ]
p. p. 2213/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2213/1 (12 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, p.
k umístění lešení u domu čp. 125 a 126 na dobu určitou, a to od 01.07.2014 do 31.08.2014.
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[ 2014 - 634 ]
p. p. 237/45, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 237/45 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Blanická, pí
(Oční optika)
k umístění reklamního poutače typu "A" na dobu určitou od 01.07.2014 do 05.04.2015 za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
237/45 (1 m²) v k. ú. Trutnov v termínu od 06.04.2014 do 30.06.2014 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 635 ]
p. p. 2155/1, p. p.2357, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením věcného břemene ve prospěch
, spočívajícího v právu uložení a
provozování vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. 2155/1 a p. p. 2357 v k. ú. Trutnov v celkovém
rozsahu cca 75,5 m². Jednotková cena činí 50,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněná.
[ 2014 - 636 ]
p. p. 2202/10, p. p. 2202/5, k. ú. Trutnov
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. 2202/10 a p. p. 2202/5 v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu cca 2 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m²+DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 637 ]
p. p. 2280/1, k. ú. Trutnov a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Technické služby Trutnov s. r. o.,
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky a kabelového vedení NN na části p. p.
2280/1 (cca 42 m²) v k. ú. Trutnov a na části p. p. 2/1 (cca 54 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova. Jednotková cena
činí v k. ú. Trutnov 133,33 Kč/m²+DPH a v k. ú. Poříčí u Trutnova 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 638 ]
p. p. 179/9 a další, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch První vodovodní a kanalizační s. r. o., spočívajícího
v právu uložení a provozování vodovodní přípojky a splaškové kanalizace na části p. p. 179/9, p. p. 137/1,
p. p. 64/2, p. p. 64/14, p. p. 76/4, p. p. 497, p. p. 495/2, p. p. 531, p. p. 530/2 v k. ú. Dolní Staré Město
v celkovém rozsahu 1938 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m²+DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 639 ]
p. p. 2217/35 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování kanalizačního řadu na části p. p. 2217/35, p. p. 2307/1 a p. p. 2311/1 v k. ú.
Trutnov v celkové délce cca 262 m. Jednorázová cena činí 1000,- Kč + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2014 - 640 ]
p. p. 236/40, p. p. 236/262, k. ú. Trutnov
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. 236/40 a p. p. 236/262 v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu cca 31 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m²+DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 641 ]
p. p. 934/1, k. ú. Debrné
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením termínu dokončení stavby do 30.06.2015 u smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby zemního
kabelového vedení elektřiny vysokého a nízkého napětí na části p. p. 934/1 v k. ú. Debrné v celkovém
rozsahu 90 m².
[ 2014 - 642 ]
ČEZ, a. s.., Teplárenská Poříčí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 940 766, uzavřené se společností ČEZ, a. s. na pronájem
pozemků v k. ú. Poříčí u Trutnova a k. ú. Debrné, k využití jako hráz odkaliště EPO 2, vodní plocha odkaliště
a na vybudování kazety na ukládání popílku, kterým se mění čl. II. nájemní smlouvy.
Bytové záležitosti
[ 2014 - 643 ]
Ž
, Palackého čp.
rada města
ruší
*
01.01
*
své rozhodnutí č.j. 2014-482 ze dne 12.05.2014
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
schválit pí
prominutí dluhů na poplatcích z prodlení v celkové výši 55 995,- Kč ve smyslu
rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově č.j.
a č.j.
z titulu poplatku z prodlení
s platbami nájemného a záloh na služby za byt č. v domě č.p.
v ulici Palackého v Trutnově tak, že
z dluhu ve smyslu rozhodnutí č.j.
bude odpuštěna částka 55 995,- Kč.
[ 2014 - 644 ]
Havlíčkova čp. 12 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Havlíčkova 12 o vel. 1+3, standardní byt,
č. bytu 2, 2. podlaží (kuchyň 5,40 m², 1. pokoj 18.75 m², 2. pokoj 20.35 m², 3 pokoj 13.90 m², koupelna
3.50 m², WC 1.10 m², předsíň 4.63 m² a spíž 1.79 m²), topení dálkové. Minimální měsíční nájemné
3 617,- Kč.
V bytě je vodoměr SV a TUV. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,- Kč/byt,
osvětlení 30,- Kč/osoba, odpad 40,- Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,- Kč/osoba, ohřev TUV
250,- Kč/dohoda, teplo 1 000,- Kč/dohoda, domovní služby 20,- Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a
zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období
nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

12

[ 2014 - 645 ]
Bulharská čp. 65 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská 65 o vel. 1+2, standardní byt,
č. bytu 2, 2. podlaží (kuchyň 10,20 m², 1. pokoj 23.07 m², 2. pokoj 23.07 m², koupelna + WC 9.00 m²,
předsíň 7.48 m² a sklep 10.00 m²), topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné 4 403,- Kč.
V bytě je plynový kotel a vodoměr SV. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: studená
voda (SV) 100,- Kč/osoba, osvětlení 40,- Kč/osoba, pevný dom. odpad 40,- Kč/osoba - dle trvalého pobytu,
komíny 40,- Kč/komínový průduch, domovní služby 20,- Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a
zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období
nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2014 - 646 ]
Na Struze čp. 159 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Na Struze čp. 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, koupelna
+ WC 4.50 m², předsíň 4.50 m², spíž 3.75 m², komora 7.58 m², sklep 10.00 m² a půda 4.30 m²), topení
etážové plynové. Minimální měsíční nájemné 5 910,- Kč.
V bytě je sporák, plynový kotel, karma a vodoměr SV. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním
bytu: STA 20,- Kč/byt, osvětlení 30,- Kč/osoba, odpad 40,- Kč/osoba - dle trvalého pobytu, komíny
40,- Kč/komínový průduch, SV 100,- Kč/osoba, domovní služby 20,- Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a
zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období
nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2014 - 647 ]
Krakonošovo náměstí čp. 23 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 23 o vel. 1+1,
standardní byt, č. bytu 3, 3. podlaží (kuchyň 30,56 m², 1. pokoj 30.85 m², koupelna + WC 15.38 m², předsíň
7.10 m² a půda 24.39 m², topení dálkové). Minimální měsíční nájemné 5 607,- Kč.
V bytě je vodoměr SV, TUV a měříč tepla. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu
za měsíc: osvětlení 40,- Kč/osoba, odpad 40,- Kč/osoba - dle trvalého pobytu, SV 100,- Kč/osoba, ohřev
TUV 250,- Kč, teplo 1 000,- Kč, domovní služby 20,- Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a
zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období
nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2014 - 648 ]
Bulharská čp. 141 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská 141 o vel. 1+2, standardní byt,
č. bytu 2, 2. podlaží (kuchyň 26,85 m², 1. pokoj 18.00 m², 2. pokoj 8.00 m², koupelna 5.85 m², WC 0.64 m²,
předsíň 6.00 m² a komora 3.95 m², topení lokální plynové). Minimální měsíční nájemné 3 828,- Kč.
V bytě je vodoměr SV, plynový kotel a sporák. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu:
STA 20,- Kč/byt, SV 100,- Kč/osoba, komín 40,- Kč/komínový průduch, odpad 40,- Kč/osoba - dle trvalého
pobytu, domovní služby 20,- Kč/osoba, osvětlení 30,- Kč/osoba. Byt bude pronajímán na základě výsledku
výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období
minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno
měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
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[ 2014 - 649 ]

náměstí Osvobození čp.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
schválit manželům
a
prominutí dluhů na poplatcích z prodlení v celkové výši
44 262,- Kč ve smyslu rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově č.j.
a
, vše z titulu poplatku z prodlení s platbami nájemného a záloh na služby za byt č.
v I. NP
domu č.p.
na náměstí Osvobození v Trutnově tak, že:
- z dluhů ve smyslu rozhodnutí č.j.
a
, bude odpuštěna celá zbývající část, tedy
částka 28 033,- Kč
- z dluhu ve smyslu rozhodnutí č.j.
, bude odpuštěna částka 16 229,- Kč.
[ 2014 - 650 ]

, Barvířská
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prominutím placení poloviny poplatku z prodlení z dluhu na bytě Barvířská
6 316,- Kč.

sl.

ve výši

[ 2014 - 651 ]
Na Struze čp. 153 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Na Struze 153 o vel. 1+3, standardní byt,
č. bytu 2, 2. podlaží (kuchyň 17,50 m², 1. pokoj 30.90 m², 2. pokoj 20.10 m², 3. pokoj 13.10 m², koupelna
9.10 m², WC 3.60 m², předsíň 10.30 m², půda 20.00 m² a sklep 8,86 m²), topení etážové elektrické.
Minimální měsíční nájemné 7 343,- Kč. V bytě je sporák, el. kotel, el. boiler, vodoměr SV a kuchyňská linka.
Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: osvětlení 40,- Kč/osoba, domovní odpad
40,- Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,- Kč/osoba, domovní služby 20,- Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a
zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období
nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2014 - 652 ]
Krakonošovo náměstí čp. 125 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 125 o vel. 1+3,
standardní byt, č. bytu 1, 2. podlaží (kuchyň 9,73 m², 1. pokoj 32.42 m², 2. pokoj 19.87 m²,3. pokoj 25.66 m²,
koupelna 5.79 m², WC 1.18 m², předsíň 18.64 m², komora 4.51 m² a sklep 15.00 m²), topení etážové
plynové. Minimální měsíční nájemné 7 067,- Kč.
V bytě je sporák, plynový kotel, el. boiler a vodoměr SV. Orientační výše zálohy na služby spojené
s užíváním bytu: STA 20,- Kč/byt, osvětlení 40,- Kč/osoba, domovní odpad 40,- Kč/osoba - dle trvalého
pobytu, SV 100,- Kč/osoba, komín 40,- Kč/průduch, domovní služby 20,- Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a
zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období
nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2014 - 653 ]
, Horská
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na byt Horská
trv. bytem Horská
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č. bytu , I. NP o vel. 1+3 se sl.

Majetek města - různé
[ 2014 - 654 ]
Krytý bazén - masérna
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem MEBYS s. r. o. uzavřít podnájemní smlouvu s p.
, se sídlem Polní ,
Pilníkov, IČ 63226561, na 1 místnost v objektu krytého bazénu v Trutnově o výměře 10.75 m² (č. dveří 12),
za účelem provozování masérny. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné ve výši 19 800,- Kč
bez DPH za kalendářní rok.
[ 2014 - 655 ]
Krytý bazén - bufet
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem MEBYS Trutnov s. r. o. uzavřít podnájemní smlouvu s pí
se sídlem Polní
Pilníkov, IČ 60909714, na 1 místnost v objektu krytého bazénu v Trutnově o výměře 30.10 m² za účelem
provozování bufetu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné ve výši 105 000,- Kč bez DPH
za kalendářní rok.
[ 2014 - 656 ]
VŘ "Výměna oken památková zóna"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového zařízení společnosti MEBYS k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého
rozsahu "Výměna oken památková zóna Trutnov" dle předloženého návrhu: vítěz:
Jihoslovanská 26
DAKO, spol s r. o., Libňatov 168
Farská 57
Truhlářství Milan Dytrich, Polská 234, Trutnov 3
Palackého 107
Truhlářství Pavel Kubíček, Regnerova 255, Úpice
Palackého 80
Truhlářství Milan Dytrich, Polská 234, Trutnov 3
Palackého 79
Truhlářství Roman Vejnar, Sokolská 237, Trutnov
Krakonošovo náměstí 69
DAKO, spol. s r. o., Libňatov 168
Krakonošovo náměstí 15
DAKO, spol. s r. o., Libňatov 168
Krakonošovo náměstí 128
DAKO, spol. s r. o., Libňatov 168
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Martin Veselý
zajistit podpisy smluv

T:30.06.2014 *

[ 2014 - 657 ]
VŘ "Oprava fasády Jihoslovanská 31 - 33"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení společnosti MEBYS k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu
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"Oprava fasády Jihoslovanská 31 - 33, Trutnov, dle předloženého návrhu:vítěz:
Jihoslovanská 31 - 33
VRAPO s. r. o., Dolní Staré Město 83, Trutnov
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Martin Veselý
zajistit uzavření smlouvy

T:30.06.2014 *

[ 2014 - 658 ]
Přeložka nadzemního horkovodu do podzemního provedení
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 1 se společností ČEZ Teplárenská, a. s., ke Smlouvě o zajištění přeložky části
nadzemního horkovodu do podzemního provedení
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:07.07.2014 *
zajistit podepsání dodatku č. 1 po odsouhlasení rozpočtových změn v zastupitelstvu města
[ 2014 - 659 ]
Zásady č. 2/2004
rada města
schvaluje
*
01.01
*
nové znění čl. 4, odst. 4, písm. a) Zásad č. 2/2004 o některých úkonech při nájmu nebo poskytnutí jako
výpůjčky majetku města Trutnova v předloženém znění
Finanční záležitosti
[ 2014 - 660 ]
Finanční příspěvky - kategorie ÚDRŽBA
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, Trutnov 3, jako
příspěvek na vybudování vrtané studny na fotbalovém hřišti v Bohuslavicích
[ 2014 - 661 ]
Finanční příspěvky - kategorie SPORT
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč pro p.
, Sokolská
, Trutnov 3, jako příspěvek
na pořádání 5. ročníku fotbalového turnaje
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč pro TJ KRAKONOŠ Trutnov, IČ 47463384, jako příspěvek
na mistrovství královéhradeckého kraje v parkurovém skákání pro děti, juniory a mladé jezdce
*
01.03
*
finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč pro p.
, Kryblická
Trutnov, jako příspěvek
na přípravu na ME atletiky vozíčkářů
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 8 000,- Kč pro Sportovní klub Horní Staré Město Trutnov, IČ 47466596,
jako příspěvek na účast na evropské kvalifikaci Junir League Softbal pro
a
l
.
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[ 2014 - 662 ]
Finanční příspěvky - kategorie OSTATNÍ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvky pro rok 2014 do výše 50 000,- Kč v kategorii OSTATNÍ dle návrhu porady vedení
[ 2014 - 663 ]
Finanční příspěvky - kategorie KULTURA A ZÁJMOVÁ ČINNOST
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
neschválit změnu účelu použití finančního příspěvku pro O. S. STUDIO, Školní 151, Trutnov, IČ 26516675
[ 2014 - 664 ]
Rozpočet města na r. 2014 - RO č. 2
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
schválit "Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2014 - rozpočtové opatření č. 2"
[ 2014 - 665 ]
Závěrečný účet města za rok 2013
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
celoroční hospodaření města a návrh "Závěrečného účtu města Trutnova za rok 2013" včetně zprávy
auditorské společnosti o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
schválit celoroční hospodaření města a "Závěrečný účet města Trutnova za rok 2013" včetně zprávy
auditorské společnosti o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 bez výhrad
[ 2014 - 666 ]
Účetní závěrka města za rok 2013
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
schválit účetní závěrku města Trutnova za rok 2013
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
schválit převod výsledku hospodaření města Trutnova za rok 2013
ve výši -2 040 324,23 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období
[ 2014 - 667 ]
Mimořádné odměny ředitelů PO
rada města
schvaluje
*
01.01
*
mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací dle předloženého návrhu
[ 2014 - 668 ]
Finanční příspěvky - MFK Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 1 475 000,- Kč pro Městský fotbalový klub, Na Lukách 466, Trutnov,
IČ 43463819, jako příspěvek na celkovou rekonstrukci přírodní trávy na stadionu Osvobození v Trutnově
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[ 2014 - 669 ]
Finanční příspěvek - Krkonošské cyklobusy
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 90 000,- Kč pro Krkonoše - svazek měst a obcí, Zámek 1, Vrchlabí,
IČ 70157898, jako příspěvek na provoz krkonošských cyklobusů
Různé
[ 2014 - 670 ]
"Zelená herna" - potvrzení o přijetí dotace
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 04.06.2014, identifikační číslo EIS: IS SFZP 13156387,
na realizaci projektu "Zelená herna" a zavazuje se k jeho plnění a plnění v něm stanovených podmínek
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit potvrzení o přijetí dotace

T:30.06.2014 *

[ 2014 - 671 ]
Komunikace Ječná - PD - dodatek č. 2
rada města
schvaluje
*
01.01
*
úpravu a rozdělení projektové dokumentace stavby "Rekonstrukce a dostavba ulice Ječná, Trutnov - Poříčí"
na tři části a cenu za zpracování úprav ve výši 49 000,- Kč bez DPH
*
01.02
*
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. R/12/11 dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:07.07.2014 *
zajistit uzavření dodatku č. 2 se zhotovitelem projektu společností Transconsult s. r. o. Hradec Králové
[ 2014 - 672 ]
Půjčky ze SFRB - zástavní smlouva
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zástavní smlouvu s SVJ Trutnov, Národní 219, v předloženém znění
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:07.07.2014 *
zajistit uzavření zástavní smlouvy s SVJ Trutnov, Národní 219
[ 2014 - 673 ]
Kanalizace Volanov - dodatek č. 8
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na provedení méněprací a víceprací v rámci stavby "Trutnov,
Volanov - kanalizace" - vícepráce ke dni 20.05.2014
*
01.02
*
změnu ceny díla o 727 721.83 vč. DPH (601 423,- Kč bez DPH)
*
01.03
*
uzavření dodatku č. 8 smlouvy o dílo na změnu ceny díla s firmou BAK stavební společnost, a. s.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:30.06.2014 *
zajistit uzavření dodatku č. 8 smlouvy se zhotovitelem stavby - BAK stavební společnost, a. s.
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[ 2014 - 674 ]
Zápůjčky ze SFRB - poskytnutí prostředků
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
schválit poskytnutí zápůjčky z prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu
souhlasí
*
02.01
s ručením za zápůjčku pí

*
formou ručitelského závazku

[ 2014 - 675 ]
Záštita a logo města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s použitím loga města Trutnova zájmovým sdružením Modelová železnice Trutnov na plakátech a v sále
výstavy
*
01.02
*
s poskytnutím záštity města Trutnova nad výstavou železničních modelů a kolejišť, která se koná ve dnech
20. - 22. 06. 2014 v Domě tisku v Trutnově
[ 2014 - 676 ]
Organizační záležitosti MěÚ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
organizační strukturu Městského úřadu Trutnov a počty zaměstnanců na jednotlivých odborech a odděleních
dle předloženého návrhu s účinností od 01.07.2014 s celkovým počtem zaměstnanců 202
[ 2014 - 677 ]
Hlasové a datové služby pro MěÚ Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením stávající smlouvy na poskytovatele hlasových a datových služeb, uzavřené s firmou GTS
Czech s. r. o., Přemyslovská 2845/43, Praha 3
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
zajistit prodloužení stávající smlouvy

T:07.07.2014 *

[ 2014 - 678 ]
Základní umělecká škola Trutnov
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
rozhodnutí
vzdát se v souladu s ustanovením § 73 odst. 1 zákona č. 262/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů,pracovního místa ředitele Základní umělecké školy Trutnov ke dni
31.07.2014

*

jmenuje
02.01

*
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, na pracovní místo ředitelky Základní umělecké školy Trutnov na období 6 let, t.j.
od 01.08.2014 do 31.07.2020
stanovuje
*
03.01
*
nově jmenované ředitelce Základní umělecké školy Trutnov v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona
č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, plat dle předloženého návrhu
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[ 2014 - 679 ]
Platové záležitosti ředitelů ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
platové postupy ředitelů škol a školského zařízení zřizovaných městem Trutnovem v průběhu roku 2014
[ 2014 - 680 ]
Nakládání s finančními prostředky opatrovanců
rada města
schvaluje
*
01.01
*
organizační opatření č. 2/2014, nakládání s finančními prostředky opatrovanců, dle předloženého návrhu
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
schválit organizační opatření č. 2/2014, nakládání s finančními prostředky opatrovanců, dle předloženého
návrhu
*
02.02 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
souhlasit s uzavřením smluv o správě peněžních prostředků dle předloženého návrhu
[ 2014 - 681 ]
Petice "Oprava komunikace v ul. Za Líčnou,Voletiny
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
petici obyvatel týkající se opravy komunikace v ulici Za Ličnou
schvaluje
*
02.01
*
text odpovědi na petici, týkající se opravy komunikace v ulici Za Ličnou
[ 2014 - 682 ]
Volby 2014 - složení zastupitelstva města
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
stanovit počet členů Zastupitelstva města Trutnova pro volební období 2014 - 2018 na 33
[ 2014 - 683 ]
Kontrola Ministerstva vnitra
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
vzít na vědomí informaci o kontrole provedené ministerstvem vnitra a její výsledky
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
schválit navržená opatření k nápravě ve znění předloženého návrhu
[ 2014 - 684 ]
Úprava věkové hranice pro mládež
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
upravit hranici věku mládeže pro přidělování příspěvků z 18 na 20 let s platností od roku 2015
[ 2014 - 685 ]
Kašna na Krakonošově náměstí
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2014-599/11 v celém rozsahu
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ustanovuje
*
02.01
*
Komitét pro historickou obnovu kašny na Krakonošově náměstí
jmenuje
*
03.01
členy výboru p.

*
,

,

, p.

[ 2014 - 686 ]
Zastřešení domu Náchodská 341 – 342
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
odvolání bytového družstva KRAKONOŠ proti rozhodnutí komise rady města pro výstavbu a rozvoj města,
týkající se realizace zastřešení bytového domu Náchodská 341 – 342
potvrzuje
*
02.01
*
zamítavé stanovisko komise výstavby a rozvoje města ze dne 21.05.2014
[ 2014 - 687 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 7. července 2014 od 15:00 hod v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ
Zapsala :Matoušová

Ing. Hana Horynová
místostarostka
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Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

