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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2014 - 688 ]
Horská čp. 142
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit prodej nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. 10/1 o výměře 420 m², jehož součástí je ve smyslu ust.
§ 506 OZ stavba č.p. 142, bytový dům v k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v části obce Horní Staré Město, v Horské
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ulici, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 25.10.2013 do vlastnictví p.
za nabídnutou kupní cenu 231 258,- Kč.

, R. Frimla

, Trutnov,

Nemovitosti - záměr města
[ 2014 - 689 ]
VAK Trutnov - upsání akcií a nepeněžitý vklad
rada města
schvaluje
*
01.01
*
záměr a zveřejnění záměru města provést nepeněžitý vklad města Trutnova do společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a. s., se sídlem Trutnov, Revoluční 19, IČ 60108711, v podobě souboru majetku určeného k provozování
vodovodního a kanalizačního systému města Trutnova, jehož specifikace je uvedena ve znaleckém posudku soudního
znalce Ing. Pavla Bartoše č. 961-57/2013 ze dne 03.12.2013
*
01.02
*
záměr a zveřejnění záměru města provést upsání 539 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., podle
usnesení představenstva této společnosti ze dne 26.05.2014 o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií,
jejichž emisní kurs v celkové výši 539 000,- Kč bude splacen nepeněžitým vkladem.
[ 2014 - 690 ]
VAK Trutnov - upsání akcií a peněžitý vklad
rada města
schvaluje
*
01.01
*
záměr a zveřejnění záměru města provést peněžitý vklad města Trutnova do společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a. s., se sídlem Trutnov, Revoluční 19, IČ 60108711, ve výši 20 000 000,- Kč.
*
01.02
*
záměr a zveřejnění záměru města upsání 20 000 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., podle
usnesení představenstva této společnosti ze dne 26.05.2014 o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií,
jejichž emisní kurs v celkové výši 20 000 000,- Kč bude splacen peněžitým vkladem.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2014 - 691 ]
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 výměře 184.51 m²:
- Pekárny a cukrárny Náchod, a. s., Plhovská 87, Náchod, IČ 46505083
, Horská 99, Trutnov, IČ 63526433
, Na Stráni 1627, 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 - 692 ]
Horská čp. 220
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 220 Horská, umístěné v I. NP - 1 sklad
o výměře 17.20 m² v zadní části domu, s p.
, bytem Horská , Trutnov, IČ 18884172, na dobu
určitou 5 let za nájemné ve výši 11 954,- Kč/rok za sklad, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem provozování skladu. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostoru sloužícího podnikání
k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostoru nájemci
uhrazeno.
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[ 2014 - 693 ]
Dlouhá čp. 645
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy na garáž v čp. 645 ul. Dlouhá, umístěnou v I. NP o výměře 28,13 m², s Pohřebním
ústavem s. r. o., se sídlem Komenského 63, Trutnov, IČ 28184238, zastoupeným jednatelkou pí
,
dohodou
*
01.02
*
s uzavřením nájemní smlouvy na garáž v čp. 645 ul. Dlouhá, umístěnou v I. NP o výměře 28,13 m², s pí
, s místem podnikání Vlčice
IČ 42234417, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 660,- Kč/m²/rok
za garáž, celkem 18 565,- Kč/rok za celou garáž, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
garážování služebního vozidla pohřebního ústavu.
[ 2014 - 694 ]
Polská čp. 367
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 1 na prodloužení podnájemní smlouvy mezi nájemcem firmou Omega Investment, a. s.,
IČ 24745812, na budovu čp. 367 Pollská ul., a podnájemci:
- CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s. r. o., IČ 25262181
- CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola s. r. o., IČ 25262190 a to
s každým podnájemcem na ideálních 50 % předmětu pronájmu, na dobu určitou 1 rok,
s účinností od 19.08.2014, za celkové nájemné ve výši 2 152,- Kč/rok, za ostatních stejných nájemních podmínek.
Pozemky - záměr města
[ 2014 - 695 ]
p. p. 84/1, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 84/1 (cca 980 m²) v k. ú. Střítež u Trutnova na dobu neurčitou
pí
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,- Kč/m²/rok.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 240658 na pronájem části p. p. 84/1 (cca 980 m²) v k. ú. Střítež u Trutnova
s p.
dohodou k 31.07.2014
[ 2014 - 696 ]
p. p. 462/3, p. p. 462/4, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 462/3 (92 m²) a p. p. 462/4 (68 m²) v k. ú. Starý Rokytník na dobu
neurčitou p.
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,- Kč/m²/rok.
bere na vědomí
*
02.01
*
ukončení nájemní smlouvy č. 240736 na pronájem p. p. 462/3 (92 m²) a p. p. 462/4 (68 m²) v k. ú. Starý Rokytník
s p.
z důvodu úmrtí nájemce
[ 2014 - 697 ]
p. p. 115/33, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města rozšířit účel nájmu části p. p. 115/33 v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let
pro p.
o postavení dočasné stavby kůlny na nářadí (cca 16 m²) za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok.
[ 2014 - 698 ]
p. p. 2314 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru změnit dobu trvání nájmu p. p. 2314 (1262 m²), p. p.1662 (11744 m²), st. p. 4602 (24 m²),
st. p. 5656 (134 m²) v k. ú. Trutnov pro společnost OLFIN CAR VELLA Trutnov, na dobu určitou 17 let.

4

Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2014 - 699 ]
p. p. 2637, p. p. 2668, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
nesouhlasit s prodejem části p. p. 2637 a části p. p. 2668 (celkem cca 25 m²) v k. ú. Trutnov
k výstavbě garáže.
[ 2014 - 700 ]
p. p. 2656/28, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit s výkupem části p. p. 2656/28 (cca 9455 m²) v k. ú. Trutnov od společnosti NEW DILAC CZ, a. s., za kupní
cenu 1,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí a nákladů
na vypracování geometrického plánu.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
nesouhlasit s výkupem části p. p. 2656/28 (cca 867 m²) v k. ú. Trutnov od společnosti NEW DILAC CZ, a. s.
[ 2014 - 701 ]
p. p. 847/1, st. p. 3360, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit s prodejem části p. p. 847/1 (5 m²), jako přístupové chodníčky a st. p. 3360 (18 m²) v k. ú. Trutnov jako
pozemek pod přístřeškem na popelnice Společenství vlastníků jednotek domu čp. 355, 356, Kryblická, Trutnov, za kupní
cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 702 ]
st. p. 5832, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit s prodejem st. p. 5832 (132 m²) v k. ú. Trutnov
jako pozemek pod domem za kupní cenu
ve výši 1 755,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, včetně DPH a daně z nabytí nemovitých
věcí.
bere na vědomí,
*
02.01
*
že záloha na kupní cenu ve výši 91 125,- Kč, složená nájemcem
na základě nájemní smlouvy
s budoucí koupí č. 240 644 ve znění pozdějších dodatků, bude započtena na smluvní pokutu
z důvodu nedodržení termínu kolaudace.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2014 - 703 ]
p. p. 2055/5, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2055/5 (cca 30 m²) v k. ú. Trutnov pí
na dobu určitou 5 let k zahrádkářským
účelům za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok s možností užívat společné přístupové pěšiny mezi záhony za 29,- Kč/rok a
s tím, že jakákoliv výsadba či výstavba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2014 - 704 ]
st. p. 26/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 26/2 (cca 250 m²) v k. ú. Trutnov p.
pí
, pí
, p.
a pí
na dobu určitou 5 let jako manipulační plochu za nájemné
ve výši 5,- Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výsadba či výstavba není povolena.
[ 2014 - 705 ]
p. p. 1486/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s propachtováním části p. p. 1486/3 (cca 220 m²) v k. ú. Trutnov pí
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na dobu určitou 5 let

k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok s tím, že žadatelka provede na své náklady úklid pozemku a
jakákoliv výstavba či výsadba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2014 - 706 ]
p. p. 149/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 149/8 (cca 140 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Dolní Promenáda, MPS Mostní a pozemní stavby
engineering s. r. o., k rozšíření zařízení staveniště pro skladování materiálu v souvislosti s výměnou lávky u Obchodní
akademie na dobu určitou, a to od 01.07.2014 do 30.09.2014.
[ 2014 - 707 ]
st. p. 18, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 18 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, společnosti Sagitarius centrum s. r. o.
(knihkupectví) k umístění reklamního poutače typu "A" na dobu určitou, a to od 30.07.2014 do 30.06.2015, za nájemné
ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 708 ]
st. p. 27, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 27 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, pí
(TIP MÓDA) k vystavení
zboží na dobu určitou, a to od 14.07.2014 do 31.12.2014 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude
před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st.p. 27 (1 m²) v k. ú. Trutnov v termínu
od 01.06.2014 do 13.07.2014 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 709 ]
st. p. 73 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou částí st. p. 73, st. p. 72, st. p. 71, st. p. 70, st. p. 69/1, p. p. 2213/5 (celkem 50 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
Bulharská, p.
k umístění nakladače, multicar a Volkswagen za účelem obnovy zádlažby podloubí
na dobu určitou, a to od 30.07.2014 do 31.08.2014.
[ 2014 - 710 ]
p. p. 149/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 149/8 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Dolní Promenáda, společnosti Salon Suzane s. r. o. k umístění
reklamního poutače typu "A" na dobu určitou, a to od 21.07.2014 do 20.07.2015, za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 711 ]
p. p. 147, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 147 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Revoluční, společnosti PRATR, a. s., k umístění reklamního
poutače typu "A" na dobu určitou, a to od 21.07.2014 do 06.05.2015, za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 712 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti Gama mobile s. r. o. k umístění reklamního
poutače typu "A" na dobu určitou a to od 21.07.2014 do 08.03.2015, za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude
před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov k umístění
reklamního poutače typu "A" v termínu od 09.03.2014 do 20.07.2014 ve výši 3,- Kč/m²/den.
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[ 2014 - 713 ]
p. p. 2227/3, p. p. 1998/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) a p. p. 1998/4 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská a ul. Palackého, společnosti AD
reklama s. r. o. k umístění dvou reklamních poutačů typu "A" na dobu určitou, a to od 21.07.2014 do 31.12.2014,
za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části
p. p. 2227/3 (1 m²) a p. p. 1998/4 (1 m²) v k. ú. Trutnov k umístění dvou reklamních poutačů typu "A" v termínu
od 17.05.2014 do 20.07.2014 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 714 ]
st. p. 69/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 69/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, společnosti Čedok, a. s., k umístění reklamního
poutače typu "A" na dobu určitou, a to od 21.07.2014 do 12.06.2015, za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude
před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 69/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov k umístění
reklamního poutače typu "A" v termínu od 13.06.2014 do 20.07.2014 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 715 ]
st. p. 114, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 114 (celkem 2 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, p.
k umístění
reklamního stojanu a stupínku před Kebab grilem u čp. 69 na dobu určitou, a to od 21.07.2014 do 14.04.2015
za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části
st. p. 114 (2 m²) v k. ú. Trutnov k umístění reklamního stojanu a stupínku před Kebab grilem u čp. 69 v termínu
od 16.04.2014 do 20.07.2014 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 716 ]
p. p. 2785/8, p. p. 149/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou p. p. 2785/8 (1776 m²) a části p. p. 149/7 (100 m²) v k. ú. Trutnov, Horní Promenáda, společnosti AQUAVIT,
spol. s r. o., k uložení mezideponie za účelem akce přeložky horkovodu na dobu určitou, a to od 15.07.2014
do 15.09.2014.
[ 2014 - 717 ]
p. p. 8/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 8/1 (cca 11 m²) v k. ú. Dolní Staré Město s p.
a
, za následujících podmínek:
- pozemek bude užíván výhradně za účelem umístění stavby sjezdu na části p. p. 8/1 v ul. Za Úpou
- 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 - 718 ]
p. p. 195/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 014008 na pronájem části p. p. 195/1 (2180 m²) v k. ú. Dolní Staré Město dohodou
se společností KELIB FINANCIAL GROUP s. r. o. ke dni 30.06.2014.
[ 2014 - 719 ]
p. p. 561/1, p. p. 660, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením věcného břemene ve prospěch pí
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní
a kanalizační přípojky na části p. p. 561/1 a p. p. 660 v k. ú. Volanov v celkovém rozsahu cca 120 m². Jednotková cena
činí 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněná.
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[ 2014 - 720 ]
p. p. 237/31, p. p. 237/45, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o právu provést přístavbu a užívat prostor nad p. p. 237/31 a p. p. 237/45 v k. ú. Trutnov
(cca 5,6 m²) se Společenstvím vlastníků jednotek Blanická 525, Trutnov, s tím, že smlouva bude bezúplatná a stavba
bude provedena v termínu od 08.07.2014 do 30.09.2014.
Bytové záležitosti
[ 2014 - 721 ]
Pořadník na sociální byty na r. 2014
rada města
nesouhlasí
*
01.01
se zařazením pí
pí
na rok 2014

*
, pí

a pí

na pořadník sociálních bytů

Majetek města - různé
[ 2014 - 722 ]
Kooperativa pojišťovna, a. s.,
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením Dodatku č. 8 k pojistné smlouvě č. 7720492674 na Pojištění movitého a nemovitého majetku a
odpovědnosti za škodu města Trutnova na pátý pojistný rok.
[ 2014 - 723 ]
Areál rekreačního střediska DOLCE
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2014-538/10 ze dne 26.05.2014
souhlasí
*
02.01
*
s reinvesticemi roku 2014 v rekreačním středisku Dolce do výše 399 600,- Kč v části RESTAURACE A KIOSEK č. 1
a do výše 653 000,- Kč v části KEMP A SPORTOVIŠTĚ
[ 2014 - 724 ]
VŘ "Restaurování podloubí Bulharská 53-57"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek veřejné zakázky malého rozsahu společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. "Restaurování kamenných prvků podloubí
Bulharská 53 - 57, Trutnov" dle předloženého návrhu. Pořadí:
1. Kamenictví Beneš, U Hřbitova 220 Trutnov 2
2. Kamenictví Novotný, Čermná 8, Čermná u Vrchlabí
3. Josef Šraibr, Náchodská 206, Jaroměř
4. Kamenictví Knajfl, 10. května 248, Miletín
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Martin Veselý
T:15.07.2014 *
zajistit podpis smlouvy s fi Kamenictví Beneš, U Hřbitova 220, Trutnov
[ 2014 - 725 ]
Správa opuštěných zařízení hrobových míst
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s postupným rušením hrobových zařízení, která nabylo město Trutnov do vlastnictví v letech 2006 až 2010,
a s případným využitím materiálu, nebo s prodejem hrobových zařízení případným zájemcům. Případný výnos bude
použit na částečnou úhradu nákladů spojených s rušením hrobových zařízení. Správu bude provádět obchodní
společnost Lesy a parky Trutnov s. r. o. na základě dodatku ke smlouvě o správě veřejných pohřebišť ze dne
27.09.2002.
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Různé
[ 2014 - 726 ]
Komunikace ul. Skřivánčí - přeložka kabelů VN a NN
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie se společností ČEZ Distribuce, a. s., za předpokládanou cenu 321 230,00 Kč bez DPH, a to dle předloženého
návrhu smlouvy
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:08.09.2014 *
zajistit uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s.
[ 2014 - 727 ]
Památky blíž polským a českým turistům
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přijetí statutu náhradního projektu č. 6
*
01.02
*
přijetí schválené dotace ve výši 22 870,- EUR
*
01.03
*
realizaci mikroprojektu "Památky blíž polským a českým turistům" v plném rozsahu dle předložené žádosti do 30.06.2015
s tím, že o poskytnutí dotace bude rozhodnuto do 30.11.2014
[ 2014 - 728 ]
Půjčky ze SFRB - smlouva o zápůjčce
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu o poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení včetně splátkového kalendáře se Společenstvím
vlastníků jednotek Trutnov, Národní 219, dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:04.08.2014 *
zajistit uzavření smlouvy s SVJ Trutnov, Národní 219
[ 2014 - 729 ]
Půjčky ze SFRB - vzdání se zástavního práva
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
zánik zástavního práva vzniklého dne 30.05.2011 na nemovitostech Bytového družstva Kryblická 375, Kryblická 375,
Trutnov ze dne 30.05.2011 pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 1 650 000,- Kč
z důvodu uhrazení dluhu.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:04.08.2014 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech Bytového družstva Kryblická 375
[ 2014 - 730 ]
Výstavba šaten FK Bohuslavice
rada města
ukládá
*
01.01 Urč:Ing. Franc
T:04.08.2014 *
jednat se společností PRADAST, spol. s r. o., vítězem výběrového řízení na provedení stavby "Výstavba šaten FK
Bohuslavice" o možnostech její realizace.
[ 2014 - 731 ]
Limnigrafická stanice - Trutnov - Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím investiční dotace ve výši 35 tis. Kč od Královéhradeckého kraje za účelem vybudování limnigrafické stanice
v Trutnově - Volanově
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
zajistit uzavření příslušné smlouvy
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T:04.08.2014 *

[ 2014 - 732 ]
Oprava střešního pláště ZŠ R. Frimla 816
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Oprava střešního pláště ZŠ R. Frimla 816 - II. fáze"
*
01.20
*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny (včetně DPH):
1. D - Finance, Linofol, a. s……………………… 1 209 996,00 Kč
2. Lukáš Tuček ……………………………….…… 1 261 848,50 Kč
3. GOS CZ s. r. o. ……………………………..……1 281 218,00 Kč
4. HIPOS s. r. o. ……………………………….….. 1 393 442,00 Kč
5. FAST střechy s. r. o. …………………………… 1 577 974,00 Kč
6. POPAS cz s. r. o. ………………………………. 1 596 346,00 Kč
7. TESMEN společnost s. r. o. …………………….1 610 353,00 Kč
8. David Blažej - PROREKO ………………………1 763 032,00 Kč
bere na vědomí
*
02.01
*
vyřazení nabídky uchazeče Martin Haas komisí pro otevírání obálek a vylučuje uchazeče z výběrového řízení
pověřuje
*
03.01
*
Mgr. Jitku Libřickou, ředitelku Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816, podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.
[ 2014 - 733 ]
Městská policie Trutnov - personální záležitosti
rada města
schvaluje
*
01.01
*
navýšení početního stavu zaměstnanců města Trutnova, zařazených do městské policie, z počtu 38 strážníků a jedné
administrativní pracovnice na počet 38 strážníků a dva administrativní pracovníci.
[ 2014 - 734 ]
Lesy a parky - poskytnutí finančního příspěvku
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 900 000,- Kč obchodní společnosti Lesy a parky Trutnov
s. r. o. na výstavbu skladovacích prostor v ulici Úpická, Trutnov
pověřuje
*
02.01
*
Ing. France uzavřením smlouvy se společností Lesy a parky Trutnov dle předloženého znění
[ 2014 - 735 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 4. srpna 2014 od 15:00 hod do zasedací místnosti č. 301 MěÚ.
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
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Ing. Hana Horynová
místostarostka

