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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2015 - 1149 ]
p. p. 653/2 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T: 07.12.2015 *
neschválit výkup nemovitých věcí - pozemku označeného jako p. p. č. 653/2 - orná půda, o výměře 2930 m²,
jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba komunikace s příslušenstvím, inženýrských sítí - dešťové
kanalizace, šachty dešťové kanalizace, uliční vpusť, pojistná drenáž, odvodňovací žlab, odtoková vpusť, ,
obrubníky, které nejsou ve smyslu ust. § 509 OZ součástí pozemků, vše v k. ú. Horní Staré Město, v obci
Trutnov, ani výkup pozemku označeného jako p. p. č. 653/13 – orná půda, o výměře 660 m², vše v k. ú.
Horní Staré Město, v obci Trutnov, od společnosti KAON Group s.r.o., IČO 28789598, Tovární 494, Trutnov 2,
Horní Staré Město.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2015 - 1150 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
o výměře 25,8 m² (1 místnost) ve III. NP budovy
čp.
na st. p. č.
k. ú. Trutnov, část obce Střední Předměstí, v ulici
, paní
.
Pronájem bude uzavřen na dobu neurčitou s možností výpovědi ve tříměsíční výpovědní lhůtě, za účelem
provozování výtvarného ateliéru.
Nájemce bude 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 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
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).
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Náklady spojené s převodem budou hrazeny každou smluvní stranou z 1/2, geometrický plán hradí město
Trutnov. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí každá smluvní strana samostatně.
[ 2015 - 1156 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(230 m²) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 2 roky panu
za účelem výstavby přístupové komunikace s živičným povrchem za nájemné ve výši
1,00 Kč/m²/rok s tím, že po kolaudaci stavby bude projednán převod (darování) tělesa komunikace
do majetku města Trutnova a cesta bude nadále přístupná vlastníkům sousedících pozemků.
[ 2015 - 1157 ]
p. p. 1128, k. ú. Markoušovice a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru poskytnout jako výpůjčku p. p. 1128 (708 m²) v k. ú. Markoušovice, p. p. 304 (3 m²),
p. p. 306/1 (300 m²) v k. ú. Lhota u Trutnova, p. p. 1505 (135 m²), p. p. 1348/2 (3 m²) v k. ú. Poříčí
u Trutnova, p. p. 2276/2 (783 m²), p. p. 2282 (60 m²) v k. ú. Trutnov, na dobu neurčitou, spolku Trutnov trails,
z. s., za účelem budování a provozování stezek pro terénní cyklistiku v lokalitě Čížkovy kameny – Lhota
u Trutnova, Markoušovice, Bohuslavice nad Úpou a Trutnov.
*
01.02
*
s výpůjčkou p. p. 1035 (15 m²), p. p. 1036/1 (6655,5 m²), p. p. 1113/1 (3 m²), p. p. 1039 (450 m²)
a p. p. 1116 (150 m²) v k. ú. Markoušovice, p. p. 283/1 (3 m²) v k. ú. Lhota u Trutnova, p. p. 906 (60 m²),
p. p. 977/2 (30 m²), p. p. 977/3 (3 m²), p. p. 977/1 (1320 m²) v k. ú. Trutnov, na dobu neurčitou spolku Trutnov
trails, z. s., za účelem budování a provozování stezek pro terénní cyklistiku v lokalitě Čížkovy kameny
- Lhota u Trutnova, Markoušovice, Bohuslavice nad Úpou a Trutnov s tím, že smlouva bude uzavřena mezi
Lesy a parky Trutnov s.r.o. a žadatelem.
[ 2015 - 1158 ]
p. p. 2085/3 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout a následně prodat část p. p. 2085/3 (4020 m²), část st. p. 4861/1
(530 m²), část p. p. 3173 (2230 m²) a část p. p. 2087/2 (2970 m²) v k. ú. Trutnov společnosti
Protivítr-invest s.r.o., k výstavbě bytových domů se čtyřmi podlažími s využitým podkrovím a možností využití
části objektů na občanskou vybavenost dle architektonické studie, která má doporučující stanovisko komise
pro výstavbu a rozvoj města za níže uvedených podmínek:
- nájemní vztah bude uzavřen na dobu určitou do 31.12.2024 za nájemné 20,74 Kč/m²/rok 2016
s 20% meziročním nárůstem oproti nájemnému za předchozí kalendářní rok, počínaje 01.01.2017 a zároveň
bude složena jistota 900 000,00 Kč/rok na účet města Trutnova k zajištění plnění závazků vyplývajících
ze smlouvy, přičemž úroky z jistoty připadnou městu. Součástí výstavby musí být zřízení 1.5 odstavného
stání pro osobní auta na 1 bytovou jednotku, z nich minimálně 50 % bude umístěno v objektech,
- pozemky budou prodány za nabídnutou kupní cenu 817,50 Kč/m² s tím, že kupní cena bude částečně kryta
ze složené jistoty při splnění podmínek smlouvy. Na účtu města musí vždy zůstat částka jistoty minimálně
ve výši 1 mil. Kč,
- prodej pozemků bude realizován ve třech etapách (resp. nyní již ve zbývajících dvou etapách), vždy
v návaznosti na stavební povolení:
1. etapa - pozemky jsou již ve vlastnictví nájemce (stavební povolení již vydáno), kolaudace stavby bude
do 31.12.2019,
2. etapa - stavební povolení do 31.12.2019, kolaudace stavby bude do 31.12.2022,
3. etapa - stavební povolení do 31.12.2024, kolaudace stavby bude do 31.12.2025.
Přesná výměra pozemků prodávaných k realizaci 2. a 3. etapy bude dána geometrickým plánem, který bude
součástí kupní smlouvy,
- kupní smlouvy budou podepsány vždy po vydání stavebního povolení a na zakoupených pozemcích bude
zřízeno předkupní právo pro město Trutnov za stejných cenových podmínek.
Zájemce na vlastní náklady z pozemků odstraní náletové stromy a keře, demontuje a zlikviduje zbytky
nedokončených staveb, zvláště železobetonových nosných sloupů. V případě nedodržení kolaudace stavby
se pronájem prodlouží vždy o rok a nájemce zaplatí smluvní pokutu ve výši 900 000,00 Kč za každý, byť
i jen započatý rok prodlení s termínem kolaudace bytových domů. Smluvní pokutu lze uhradit z poskytnuté
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jistoty. Všechny stupně projektové dokumentace i v jejich rozpracovanosti budou konzultovány s odborem
rozvoje města i komisí pro výstavbu a rozvoj města.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města dát do výpůjčky část p. p. 2085/29 (1600 m²), p. p. 2085/12 (138 m²), část
st. p. 4861/1 (107 m²), část p. p. 3173 (754 m²), část p. p. 2085/3 (398 m² ) a část p. p. 2087/2 (200 m²)
k. ú. Trutnov stavebně investiční společnosti Protivítr-invest s.r.o., na dobu určitou do 31.12.2019 za účelem
výstavby nové komunikace spojující ul. Jana Roháče z Dubé a Chodská.
Komunikace bude realizovaná v celém rozsahu již při výstavbě I. etapy dle dokumentace schválené městem
Trutnovem. Po kolaudaci stavby bude komunikace do 90 dnů bezúplatně převedena na město Trutnov.
doporučuje
*
02.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015*
v návaznosti na žádost společnosti Protivítr-invest s.r.o., souhlasit se snížením smluvně ujednané jistoty
za rok 2015 a za roky následující na 900 000,00 Kč s tím, že úrok z prodlení vzniklý do dne projednání
v zastupitelstvu zůstane tímto nedotčen.
*
02.02 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015*
v návaznosti na žádost společnosti Protivítr-invest s.r.o.:
1. souhlasit s prominutím smluvní pokuty za nedodržení termínů kolaudace ve výši 2 600 000,00 Kč
za podmínky, že bude do 31.12.2017 dokončena výstavba infrastruktury příjezdové komunikace, veřejně
přístupných parkovacích ploch a první dům pro I. etapu a za podmínky, že společnost Protivítr-invest s.r.o.,
uhradí všechny dlužné zákonné úroky, jakož i smluvní pokutu za nezaplacení dlužného nájemného navzdory
písemné upomínce, oboje nejpozději do 30.06.2016,
2. nesouhlasit s prominutím zákonných úroků z prodlení vzniklých z prodlení s placením nájemného, ve výši
7 289,11 Kč a smluvní pokutu za nezaplacení dlužného nájemného navzdory písemné upomínce ve výši
20 000,00 Kč,
3. nesouhlasit s prominutím zákonných úroků z prodlení s placením jistin ve výši 420 710,82 Kč.
[ 2015 - 1159 ]
p. p. 636/5, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města poskytnout jako výpůjčku část p. p. 636/5 (0,35 m² pohledové plochy)
v k. ú. Poříčí u Trutnova, obecně prospěšné společnosti Důl Jan Šverma o.p.s., k umístění navigační
směrové tabulky Dolu Bohumír na dobu určitou, a to od 01.12.2015 do 31.12.2020 s tím, že bude před
podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 636/5 (0,35 m² pohledové plochy)
v termínu od 01.07.2015 do 30.11.2015 ve výši 1 500,00 Kč/m²pohledové plochy/rok + DPH.
[ 2015 - 1160 ]
p. p.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města směnit část p. p.
(cca 2410 m²) v majetku pane
za část
p. p.
(cca 2410 m²) v majetku města Trutnova,
. Směna proběhne
bez finančního vyrovnání, náklady spojené s převodem uhradí pan
(GP, kolek). Daň z nabytí
nemovitých věcí hradí každá smluvní strana samostatně.
P.
na vlastní náklady vybuduje obslužnou komunikaci na části p. p.
na části p. p.
, části p.
p.
a části p. p
(podél části p. p.
a části p. p.
ve svém vlastnictví). Po kolaudaci bude
komunikace bezúplatně převedena na město Trutnov.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2015 - 1161 ]
p. p. 602/94, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015*
schválit prodej části p. p. 602/94 (cca 7 m²) v k. ú. Trutnov, firmě J. Kerbl, HOLDING, spol. s r.o., za kupní
cenu ve výši 1 600,00 Kč/m² k zajištění přístupu na vlastní pozemky. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem.
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[ 2015 - 1162 ]
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015*
schválit bezúplatný převod podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to na p. p.
, p. p.
a p. p
v k. ú. Trutnov od paní
. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
[ 2015 - 1163 ]
p. p. 591, Bohuslavice nad Úpou
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015*
schválit zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 591
v k. ú. Bohuslavice nad Úpou v majetku Povodí Labe, státní podnik, za účelem uložení a provozování
septiku s biofiltrem v rozsahu 35 m² za jednorázovou úhradu 2 800,00 Kč + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 1164 ]
p. p. 1428/1, k. ú. Poříčí u Trutnova a další
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015*
schválit zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 1428/1 v k. ú. Poříčí
u Trutnova a části p. p. 1191 v k. ú. Voletiny v majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové
organizace, za účelem uložení a provozování dešťové kanalizace a veřejného osvětlení v rozsahu celkem
cca 720 m za úhradu ve výši 5 321,40 Kč bez DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2015 - 1165 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(cca 30 m²) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let paní
k zahrádkářským účelům (cca 20 m²) za nájemné ve výši 5,00 Kč/m²/rok a k umístění chatky (cca 10 m²)
za nájemné ve výši 10,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
[ 2015 - 1166 ]
p. p. 933/5, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 933/5 (cca 14 m²) v k. ú. Horní Staré Město, na dobu neurčitou Společenství vlastníků
domu
Trutnov, k umístění laviček za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok.
[ 2015 - 1167 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Komenského, panu
(HOTEL ALFA)
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.12.2015 do 30.11.2016 za nájemné
ve výši 2,00 Kč/m²/den.
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[ 2015 - 1168 ]
p. p.
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(1 m²) v k. ú.
, ul.
, společnosti G - Team Progres,
spol. s r. o., k umístění atrapy plynových lahví na dobu určitou, a to od 18.11.2015 do 17.11.2016
za nájemné ve výši 2,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 1169 ]
p. p. 2213/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 2213/3 (2 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Školní, společnosti TERGAST spol. s r. o., k umístění
poutače typu "A" na dobu určitou, a to od 01.04.2016 do 31.10.2016 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/den
s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2213/3 (2 m²)
v k. ú. Trutnov v termínu od 01.04.2015 do 31.10.2015 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 1170 ]
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části st. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
, panu
(Svítidla), k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.12.2015 do 02.11.2016 za nájemné ve výši
3,00 Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části
st. p. 37 (1 m²) v k. ú. Trutnov v termínu od 03.11.2015 do 30.11.2015 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 1171 ]
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části pěti parkovacích automatů na p. p.
(2 x 1 m² - Krakonošovo náměstí), p. p.
(1 m² - parkoviště U Studny), p. p.
(1 m² - náměstí Republiky) a na p. p.
(1 m² - Slovanské
náměstí) v k. ú. Trutnov k umístění reklamy o rozměrech 30 x 15 cm panu
na dobu určitou,
a to od 01.12.2015 do 31.10.2016 za nájemné ve výši 1 500,00 Kč/m² pohledové plochy/rok + DPH s tím,
že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání parkovacích automatů
v k. ú. Trutnov v termínu od 01.11.2015 do 30.11.2015 za nájemné ve výši 1 500,00 Kč/m² pohledové
plochy/rok + DPH.
[ 2015 - 1172 ]
p. p.
rada města
schvaluje
*
01.01
ukončení nájemní smlouvy č.
k 31.12.2015.

*
s manželi

dohodou

[ 2015 - 1173 ]
p. p.
a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch manželů
, spočívajícího v právu
uložení a provozování kanalizační přípojky na části p. p.
v k. ú. Horní Staré
Město v celkovém rozsahu cca 147 m². Jednotková cena činí 40,00 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
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[ 2015 - 1174 ]
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch manželů
spočívajícího v právu
uložení a provozování vodovodní přípojky na části p. p.
v k. ú. Starý Rokytník v celkovém rozsahu
cca 69 m². Jednotková cena činí 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávnění.
[ 2015 - 1175 ]
p. p. 80/4, k. ú. Babí
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování kabelového vedení nízkého napětí na části p. p. 80/4 v k. ú. Babí v celkovém rozsahu
cca 18 m². Jednotková cena činí 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 1176 ]
p. p. 2289/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování kabelového vedení nízkého napětí na části p. p. 2289/1, p. p. 945/10 a p. p. 945/11
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 60 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 1177 ]
p. p.
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch paní
, spočívajícího v právu uložení
a provozování vodovodní přípojky na části p. p.
v celkovém rozsahu cca 9 m².
Jednotková cena činí 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněná.
[ 2015 - 1178 ]
p. p. 1191, k. ú. Voletiny a další
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR za účelem vybudování
chodníku u silnice I/16 na p. p. 1191 v k. ú. Voletiny a na p. p. 1428/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova.
*
01.02
*
uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby a o náhradě za omezení užívání nemovitosti s Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR za účelem vybudování nového kabelového vedení VO v mostním objektu č. 16-088
(v chodníku) na p. p. 1191 v k. ú. Voletiny v předloženém znění. Jednorázová finanční náhrada za omezení
užívání nemovitostí činí 3 343,23 Kč včetně DPH.
[ 2015 - 1179 ]
p. p. 1409/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o nájmu části p. p. 1409/1 (35 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova se Správou železniční dopravní
cesty, státní organizací, k vybudování dešťové kanalizace a komunikace v souvislosti s akcí "Rekonstrukce
a dostavba ul. Ječná" za nájemné ve výši 30,00 Kč/m²/rok.
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[ 2015 - 1185 ]
Krakonošovo nám. 16, č. b. 1
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. 16, č. b. 1, 2. podlaží
o vel. 1 + 1 (kuchyň 16,00 m², 1. pokoj 26,00 m², koupelna 6,00 m² + WC a spíž 1,20 m²), topení AKU.
Minimální měsíční nájemné 2 373,00 Kč.
V bytě je bojler, sporák a AKU. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt,
osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/osoba
a domovní služby 20,00 Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledků výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné
a zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období
bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2015 - 1186 ]
Havlíčkova 6, č. b. 3
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Havlíčkova 6, č. b. 3, 2. podlaží
o vel. 1 + 1 (kuchyň 10,58 m², 1. pokoj 19,96 m², koupelna 3,94 m² + WC, předsíň 2,88 m² a sklep 10,88 m²),
topení el. přímotop. Minimální měsíční nájemné 2 538,00 Kč.
V bytě je bojler, sporák, kuchyňská linka a přímotop. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním
bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní odpad 40,00 Kč/osoba - dle trvalého pobytu,
SV 100,00 Kč/osoba a domovní služby 20,00 Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledků výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné
a zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období
bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2015 - 1187 ]
Dlouhá 646, č. b. 5
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov 2, Dlouhá 646, č. b. 5, 2. podlaží
o vel. kk + 1 (1. pokoj 27,98 m², koupelna 5,13 m² + WC, předsíň 5,53 m², lodžie 7,20 m² a sklep 2,52 m²),
topení dálkové. Minimální měsíční nájemné 2 238,00 Kč.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, vestavěná skříň, měřidlo tepla, vodoměry SV a TV. Orientační výše zálohy
na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, výtah 35,00 Kč/osoba, osvětlení 40,00 Kč/osoba,
domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/osoba, ohřev TV 250,00 Kč/osoba,
teplo 800,00 Kč/byt a domovní služby 20,00 Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledků výběrového řízení, kde se bude nabízet pouze délka prvního
platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období bude již nájemné hrazeno
měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2015 - 1188 ]
V. Nezvala 282, č. b. 7
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, V. Nezvala 282, č. b. 7, 3. podlaží
o vel. 1 + 2 (kuchyň 8,41 m², 1. pokoj 19,99 m², 2. pokoj 13,42 m², koupelna 2,81 m², WC 1,13 m², spíž
0,36 m², předsíň 4,28 m² a sklep 8,40 m²), topení dálkové. Minimální měsíční nájemné 3 217,00 Kč.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, vestavěná skříň, měřidlo tepla, vodoměry SV a TV a karma. Orientační
výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, úklid 80 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba,
domovní odpad 40,00 Kč/osoba - dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/osoba, teplo 800,00 Kč/byt, kominík
40,00 Kč/průduch a domovní služby 20,00 Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledků výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné
a zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období
bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
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[ 2015 - 1189 ]
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
že nebude realizováno usnesení Rady města Trutnova č.j

.

Majetek města - různé
[ 2015 - 1190 ]
MEBYS - VZ "Majetek sportovišť 2015"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
k veřejné zakázce malého rozsahu "Majetek sportovišť 2015" společnosti MEBYS Trutnov, s.r.o., 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.
[ 2015 - 1191 ]
"Kemp Dolce - Rekonstrukce soc. zařízení č. 2"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
v souvislosti s realizací akce "Kemp Dolce - Rekonstrukce sociálního zařízení č. 2 pro veřejnost" uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 584/15/M ze dne 06.10.2015 na uvedenou stavbu, a to v souladu
s důvodovou zprávou a předloženým položkovým rozpočtem.
pověřuje
*
02.01
*
Ing. Radka Hojného zajištěním podpisu dodatku smlouvy č. 1 se zhotovitelem "Tomáš Mikeš,
Volanovská 182, 541 01 Trutnov".
[ 2015 - 1192 ]
Postup při přijímání, evidenci, vydávání a likvidaci nalezených a skrytých věcí
rada města
schvaluje
*
01.01
*
změnu znění článku 7, odst. 15 organizačního opatření "Postup při přijímání, evidenci, vydávání a likvidaci
nalezených a skrytých věcí" v předloženém znění.
[ 2015 - 1193 ]
Plán inventarizace pro rok 2015
rada města
schvaluje
*
01.01
*
plán inventarizace pro rok 2015 včetně navržených pracovníků do dílčích inventarizačních komisí.
Finanční záležitosti
[ 2015 - 1194 ]
Dotace - OSTATNÍ (Sdružení ozdravoven I)
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015*
schválit dotaci ve výši 50 000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, na činnost manželské a rodinné poradny,
*
01.02 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015*
schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
12

IČO 00195201, Procházkova 818, Trutnov, v předloženém znění.
[ 2015 - 1195 ]
Dotace - OSTATNÍ (Sdružení ozdravoven II)
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015*
schválit dotaci ve výši 50 000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, na činnost Kontaktního centra RIAPS,
*
01.02 Urč: zastupitelstvo města
T:07.12.2015*
schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČO 00195201, Procházkova 818, Trutnov, v předloženém znění.
[ 2015 - 1196 ]
Dotace - OSTATNÍ (Sdružení ozdravoven III)
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015*
schválit dotaci ve výši 50 000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, na činnost Stacionáře RIAPS,
*
01.02 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015*
schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČO 00195201, Procházkova 818, Trutnov, v předloženém znění.
[ 2015 - 1197 ]
Dotace - OSTATNÍ (Sdružení ozdravoven IV)
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
schválit dotaci ve výši 80 000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
Procházkova 818, Trutnov, na činnost Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Shelter,
*
01.02 Urč: zastupitelstvo města
schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro Sdružení ozdravoven a léčeben
IČO 00195201, Procházkova 818, Trutnov, v předloženém znění.
[ 2015 - 1198 ]
Dotace - OSTATNÍ (Jan Souček)
rada města
neschvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 3 000,00 Kč pro
, bytem Trutnov,
nákladů spojených s opravou plotu v kolonii zahrádkářů Nové Dvory.

T: 07.12.2015*
IČO 00195201,
T: 07.12.2015*
okresu Trutnov,

na úhradu

[ 2015 - 1199 ]
Dotace - OSTATNÍ (VOŠ zdravotnická Trutnov)
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 10 000,00 Kč pro Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Trutnov,
Procházkova 303, IČO 13582968, na pořádání soutěže v předlékařské pomoci,
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou
školu, Trutnov, Procházkova 303, IČO 13582968, v předloženém znění.
[ 2015 - 1200 ]
Dotace - OSTATNÍ (Oblastní charita Červ. Kostelec)
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 20 000,00 Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec, IČO 48623814, 5. května 1170, Červený
Kostelec, v kategorii OSTATNÍ na provoz střediska Domov sv. Josefa, Žireč,
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro Oblastní charitu Červený Kostelec, IČO 48623814, 5. května
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1170, Červený Kostelec, v kategorii OSTATNÍ v předloženém znění.
[ 2015 - 1201 ]
Dotace - OSTATNÍ (Další šance, z.s.)
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 20 000,00 Kč pro organizaci Další šance, z.s., IČO 22873163, Čechova 664/4, Hradec
Králové, v kategorii OSTATNÍ na kastraci a zaléčení volně žijících koček na území města Trutnova,
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro organizaci Další šance, z.s., IČO 22873163, Čechova 664/4,
Hradec Králové, v kategorii OSTATNÍ v předloženém znění.
Různé
[ 2015 - 1202 ]
"Cyklistická stezka Starý Rokytník - Bojiště II"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2015 v předloženém znění,
ukládá
*
02.01 Urč: Ing. Franc
T: 16.11.2015*
zajistit uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2015.
[ 2015 - 1203 ]
Změny č. 2 Regulačního plánu Trutnov - Červený kopec
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015*
schválit pořízení "Změny č. 2 Regulačního plánu Trutnov - Červený kopec" z podnětu,
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T: 07.12.2015*
určit zastupitele Ing. Hanu Horynovou pro pořízení "Změny č. 2 Regulačního plánu Trutnov - Červený kopec"
a spolupráci s pořizovatelem,
*
01.03 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015*
podmínit pořízení "Změny č. 2 Regulačního plánu Trutnov - Červený kopec" úplnou úhradou nákladů
na zpracování návrhu a na mapové podklady společností NEW DILAC, a.s., S. K. Neumanna 440, 541 01
Trutnov, IČO 27506941,
*
01.04 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015*
souhlasit se zněním návrhu zadání "Změny č. 2 Regulačního plánu Trutnov - Červený kopec".
[ 2015 - 1204 ]
VZ "Dodávka barevných a černých tonerů pro MěÚ"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
k veřejné zakázce malého rozsahu "Dodávka barevných a černých tonerů pro MěÚ Trutnov", systémové
číslo zakázky v Gemin.cz: T002/15/V00030382, rozhodnutí o zrušení výběrového řízení,
*
01.02
*
opakované vypsání výběrového řízení na dodavatele,
*
01.03
*
text výzvy včetně příloh dle předloženého návrhu,
*
01.04
*
okruh navržených dodavatelů k obeslání výzvou,
*
01.05
*
jmenování hodnotící komise, která je pověřena otevřením obálek, posouzením kvalifikace a posouzením
a hodnocením nabídek v navrženém složení,
*
01.06
*
pověření Mgr. Luboše Rathouského odpovídat na dotazy uchazečů, poskytovat dodatečné informace
a podepisovat veškeré písemnosti zadavatele vzniklé během výběrového řízení, vyjma smlouvy.
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[ 2015 - 1205 ]
Konkurs SVČ - výsledek 1. jednání konkursní komise
rada města
s o u h l a s í,
*
01.01
*
aby na návrh konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Střediska volného času,
Trutnov byla umožněna účast těm uchazečům v rámci uvedeného konkursního řízení, kteří v den konání
konkursu doplní chybějící obsahové náležitosti přihlášky.
[ 2015 - 1206 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
paní
od 02.11.2015 do 31.03.2016 příležitostný prodej jemného pečiva a kváskového
chleba na podloubí před obchodem s textilem č.p.
,
ukládá
*
02.01 Urč: Ing. Kopecký
informovat žadatele o rozhodnutí rady města.

T: 02.11.2015*

[ 2015 - 1207 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 16. 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

