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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2014 - 823 ]
VAK Trutnov - upsání akcií a nepeněžitý vklad
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit provedení nepeněžitého vkladu 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 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit 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 - 824 ]
VAK Trutnov - upsání akcií a peněžitý vklad
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit provedení peněžitého vkladu 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 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit 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.
[ 2014 - 825 ]
Na Nivách čp. 57
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit záměr prodeje nemovité věci - 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
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. 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,
3 800 000,- Kč.
[ 2014 - 826 ]
Přijetí daru - věcí movitých od TJ LOKO Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit přijetí daru věcí movitých, a to:
1 ks kolového traktoru SOLARIS 40 DT včetně příslušenství
1 ks zametače KMM 1550 UZ včetně příslušenství
1 ks kolového traktoru SAME DORADO S 75 DT včetně příslušenství
1 ks šípové radlice SRT 1 včetně příslušenství
1 ks zahradního traktoru STARJET ECSL 4x4 včetně příslušenství
1 ks kartáčovacího rámu ALLROUND SCHLEPPE včetně příslušenství ,
vše v celkové účetní zůstatkové hodnotě 98 064,- Kč, od TJ Lokomotiva Trutnov o. s., IČ 47462965
Nebytové prostory - záměr města
[ 2014 - 827 ]
Jihoslovanská čp. 32
rada města
souhlasí
*
01.01
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*

se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 32 Jihoslovanská, umístěné
v I. NP o celkové výměře 8.55 m² (1 prodejna) p.
, IČ 10519751, na dobu určitou 5 let za účelem
zřízení prodejny s použitým textilem. 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.
[ 2014 - 828 ]
Slovanské náměstí čp. 165 - bufet
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání umístěné ve vestibulu budovy MěÚ
o celkové výměře 48.50 m² (1 bufet 22.62 m², 1 bufet - zázemí 11.30 m², 1 sklad 10.21 m² a 2 soc. zařízení
o celkové výměře 4.37 m²) p.
, IČ 72953292, od 01.01.2015 na dobu neurčitou za účelem
provozování rychlého občerstvení - bufetu. Podmínkou je, že uvedený prostor bude mimo provoz v době
odstávky horkovodu a v době mezi vánočními svátky. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor
sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení tohoto prostoru nájemci uhrazeno.
Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy, obsahující zejména výši
nabízeného nájemného, do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě je i p.
,
IČ 72953292, oprávněn svou nabídku případně ještě navýšit.
[ 2014 - 829 ]
Národní čp. 199
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání umístěné v I. NP v čp. 199 Národní ul.,
o celkové výměře 244.75 m² (2 restaurace 42.05 m² a 28.55 m², výčep – bar 10.10 m², kuchyň 53.70 m²,
kancelář 10.60 m², chodba u WC pro veřejnost 14.00 m², chodba u kuchyně a skladu 11.30 m², chodba
u kanceláře 7.80 m², skládek u umývárny nádobí 2.40 m², přípravna - škrabárna 3.05 m², sklad u kuchyně
5.45 m², sklad u WC pro veřejnost 4.20 m², WC muži - personál 3.50 m², WC ženy - personál 8.20 m², WC
muži - veřejnost 8.60 m², WC ženy - veřejnost 9.40 m², umývárna nádobí 21.85 m²) s p.
dohodou ke dni 08.09.2014
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 199 Národní ul., umístěné
v I. NP o celkové výměře 244.75 m² (2 restaurace 42.05 m² a 28.55 m², výčep – bar 10.10 m², kuchyň
53.70 m², kancelář 10.60 m², chodba u WC pro veřejnost 14.00 m², chodba u kuchyně a skladu 11.30 m²,
chodba u kanceláře 7.80 m², skládek u umývárny nádobí 2.40 m², přípravna - škrabárna 3.05 m², sklad
u kuchyně 5.45 m², sklad u WC pro veřejnost 4.20 m², WC muži - personál 3.50 m², WC ženy - personál
8.20 m², WC muži - veřejnost 8.60 m², WC ženy - veřejnost 9.40 m², umývárna nádobí 21.85 m²) na dobu
určitou 5 let, s možností uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování
restaurace a baru. Nájemce bude hradit zálohy na služby spojené s užíváním prostor sloužících podnikání,
1x ročně pronajímatel provede vyúčtování služeb. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor
k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení tohoto
prostoru nájemci uhrazeno. 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 - 830 ]
Slovanské náměstí čp. 165-zasedací místnost č. 407
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 165 Slovanské náměstí, umístěný
ve IV. NP - zasedací místnost č. 407 o výměře 20,20 m²,
na dobu určitou od 01.10.2014
do 30.05.2014 (středa nebo čtvrtek) po 17:00 hod po dobu 1.5 hod týdně za účelem provozování kurzu
španělského jazyka.
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[ 2014 - 831 ]
Krakonošovo náměstí čp. 15
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 15 Krakonošovo náměstí,
umístěné v I. NP o celkové výměře 33.65 m² (1 prodejna 17.17 m², 1 výloha 1.20 m², 2 sklady 6.93 m²,
6.85 m² a 1 WC 1.50 m²) obchodní společnosti SUNNY ON - LINE s. r. o., se sídlem Děčín XI., Horní Žleb,
Revírní čp. 62, na dobu určitou dalších 5 let za účelem zřízení licencovaného nebankovního devizového
místa (směnárenského pracoviště)
[ 2014 - 832 ]
Budovy škol na školní rok 2014/2015
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory - tělocvičny a učebny, umístěné v budovách
škol zřizovaných městem Trutnovem, a to v období od 01.10.2014 do 31.08.2015, v době po skončení hlavní
činnosti škol dle předloženého návrhu
[ 2014 - 833 ]
Školní čp. 13 - učebna č. 6
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout učebnu č. 6 o výměře 53,6 m² ve III. NP budovy čp.13 na st. p.
269 v k. ú. Trutnov, část obce Střední Předměstí, v ulici Školní, p.
. Pronájem bude uzavřen
s účinností od 01.10.2014 na dobu neurčitou s možností výpovědi ve tříměsíční výpovědní lhůtě, za účelem
provozování výtvarného ateliéru. Nájemce bude dále hradit náklady za energie spojené s provozováním
nebytového prostoru. Pokud nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytového prostoru
k požadovanému způsobu využití, nebude v případě ukončení nájemní smlouvy zhodnocení uhrazeno.
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.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2014 - 834 ]
Slovanské náměstí čp. 165 - vestibul
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dohody mezi městem Trutnovem a obchodní společností ATEX, spol. s r. o., se sídlem Hradec
Králové, Velké náměstí čp. 25, IČ 47451203, o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v I. NP
o výměře 3 m² - prostor ve vestibulu mezi sloupem a skleněnou výplní Inforecepce, který sloužil
k internetovému připojení pro veřejnost, ke dni 31.12.2013. Veškeré finanční závazky ke dni ukončení
platnosti smlouvy byly vyrovnány.
[ 2014 - 835 ]
Bulharská čp. 54
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádost nájemkyň prostor sloužících podnikání v čp. 54 ul. Bulharská, umístěných v I. NP o celkové výměře
114.80 m² (CK + galerie 33.40 m², prodejna 40.50 m², 2 výlohy o celkové výměře 10.40 m², 1 kancelář
6.00 m², 1 sklad 11.70 m², 1 chodba 11.40 m² a 1 WC 1.40 m²)
a pí
o snížení nájemného za měsíc červenec 2014 z důvodu omezení provozu v pronajatých prostorách po dobu
rekonstrukce podloubí ul. Bulharská.
nesouhlasí
*
02.01
*
se snížením nájemného za měsíc červenec 2014 z důvodu omezení provozu v pronajatých prostorách po
dobu rekonstrukce podloubí ul. Bulharská, o které požádaly nájemkyně prostor sloužících podnikání v čp. 54
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Bulharská ul., umístěných v I. NP o celkové výměře 114.80 m²(CK + galerie 33.40 m², prodejna 40.50 m²,
2 výlohy o celkové výměře 10.40 m², 1 kancelář 6.00 m², 1 sklad 11.70 m², 1 chodba 11.40 m² a 1 WC
1.40 m²)
a pí
[ 2014 - 836 ]
Bulharská čp. 55
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádost nájemkyně prostor sloužících podnikání v čp. 55 ul. Bulharská, umístěných v I. NP o celkové výměře
103.69 m² (prodejna 57.65 m², 2 výlohy o celkové výměře 4.05 m², předsíň 1.37 m², WC 1.27 m², sklad
39.35 m²) pí
, o snížení nájemného za měsíc červenec 2014 z důvodu omezení provozu
v pronajatých prostorách po dobu rekonstrukce podloubí ul. Bulharská.
nesouhlasí
*
02.01
*
se snížením nájemného za měsíc červenec 2014 z důvodu omezení provozu v pronajatých prostorách
po dobu rekonstrukce podloubí ul. Bulharská, o které požádala nájemkyně prostor sloužících podnikání
v čp. 55 Bulharská ul., umístěných v I. NP o celkové výměře 103.69 m² (prodejna 57.65 m², 2 výlohy
o celkové výměře 4.05 m², předsíň 1.37 m², WC 1.27 m², sklad 39.35 m²) pí
[ 2014 - 837 ]
Bulharská čp. 56
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádost nájemce prostor sloužících podnikání v čp. 56 Bulharská, umístěných v I. NP o celkové výměře
146.00 m² (2 prodejny 56.00 m² a 22.80 m², 2 výlohy o celkové výměře 2.90 m², 1 kuchyňka 3.10 m², 1 sklad
2.40 m², 3 chodby o celkové výměře 42.80 m², 1 zádveří 2.90 m², šatna 8.20 m², umývárna 1.40 m², WC
1.40 m², kotelna 2.10 m²) společnosti MOUSA glas s. r. o. o snížení nájemného za měsíc červenec 2014
z důvodu omezení provozu v pronajatých prostorách po dobu rekonstrukce podloubí ul. Bulharská
nesouhlasí
*
02.01
*
se snížením nájemného za měsíc červenec 2014 z důvodu omezení provozu v pronajatých prostorách
po dobu rekonstrukce podloubí ul. Bulharská, o které požádal nájemce prostor sloužících podnikání v čp. 56
Bulharská, umístěné v I. NP o celkové výměře 146.00 m² (2 prodejny 56.00 m² a 22.80 m², 2 výlohy
o celkové výměře 2.90 m², 1 kuchyňka 3.10 m², 1 sklad 2.40 m², 3 chodby o celkové výměře 42.80 m²,
1 zádveří 2.90 m², šatna 8.20 m², umývárna 1.40 m², WC 1.40 m², kotelna 2.10 m²) obchodní společnost
MOUSA glas s. r. o.
[ 2014 - 838 ]
V Domcích 488 - místnost č. 10
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy na pronájem místnosti č. 10 o výměře 13.32 m² v I. NP budovy čp. 488 (na pozemku
st. p. 4415 v k. ú. Trutnov) v ul. V Domcích v části obce Horní Předměstí, v obci Trutnov, Občanskému
sdružení - AEROPARK Hradec Králové, K Sokolovně 426, Hradec Králové, IČ 27035433. Pronájem bude
uzavřen s účinností od 01.09.2014 na dobu neurčitou s možností výpovědi ve tříměsíční výpovědní lhůtě,
za nájemné ve výši 18595,- Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
provozování internetové TV Drak. 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.
Pozemky - záměr města
[ 2014 - 839 ]
p. p. 195/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města rozšířit účel nájmu o postavení dočasné stavby pergoly (cca 9 m²) v NS
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č. 012040 na části p. p. 195/1 v k. ú. Dolní Staré Město na dobu určitou 5 let pro pí
za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok
[ 2014 - 840 ]
p. p. 37/1 a další, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města změnit dobu trvání výpůjčky části p. p. 37/1 (cca 7173 m²), p. p. 37/5
(3880 m²) a části p. p. 37/6 (1031 m²) v k. ú. Volanov pro FK Sokol Volanov jako fotbalové hřiště na dobu
určitou do 31.12.2025
[ 2014 - 841 ]
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2471/7 (cca 35 m²) v k. ú. Trutnov manž.
a
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2014 - 842 ]
p. p. 2071, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit s prodejem části p. p. 2071 (cca 1 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků
Pampelišková 508 až 509, Trutnov 4, jako okapový chodníček, za kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 843 ]
p. p. 877/4, st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit se směnou části p. p. 877/4 (cca 3 m²) v majetku města Trutnov za část st. p.
(cca 9 m²)
v majetku pí
- pozemek pod chodníkem - obě v k. ú. Trutnov. Směna proběhne bez finančního
vyrovnání, náklady spojené s převodem budou hrazeny každou smluvní stranou z jedné poloviny.
[ 2014 - 844 ]
p. p. 2689, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit s prodejem p. p. 2689 (141 m²) v k. ú. Trutnov firmě Dobrej kšeft, spol. s r. o., za účelem rozšíření
vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 845 ]
p. p. 86/5, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit s prodejem p. p. 86/5 (1190 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova p.
k rozšíření vlastních
nemovitostí jako zahradu kolem domu za kupní cenu 370,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
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[ 2014 - 846 ]
p. p. 64/2, p. p. 64/8, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit s pronájmem a následným prodejem p. p. 64/2 (4857 m²) a p. p. 64/8 (58 m²) v k. ú. Dolní Staré
Město společnosti BOS auto, s. r. o. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2015,
s termínem kolaudace do 31.12.2015, za stávajících podmínek nájemní smlouvy 012036. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, včetně DPH, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 847 ]
st. p. 1808 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit s prodejem části st. p. 1808 (cca 112 m²), části p. p. 2834/1 (cca 28 m²) a části p. p. 2833
(cca 30 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků domu čp. 473, 474 ulice Zámečnická, z toho část o výměře
138 m² jako zázemí u domu a část o výměře 15 m² jako přístupové chodníky za kupní cenu ve výši
300,- Kč/m² a část o výměře 17 m² jako okapový chodník za kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 848 ]
st. p. 5656, p. p. 1662, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit se zřízením práva stavby na části st. p. 5656 (cca 108 m²) a na části p. p. 1662 (391 m²) v k. ú.
Trutnov pro OLFIN CAR - VELLA Trutnov za následujících podmínek:
- smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 30 let
- pozemek bude určen výhradně pro stavbu klubovny
- stavební plat je stanoven ve výši 10,- Kč/m²/rok
- náklady spojené se zřízením práva stavby (GP, daň z nabytí nemovité věci) a DPH hradí stavebník.
[ 2014 - 849 ]
p. p. 960/2, p. p. 199/2, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit s prodejem p. p. 960/2 (182 m²) a části p. p. 199/2 (cca 190 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova manž.
a
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m².
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2014 - 850 ]
p. p. 115/33, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 115/33 (cca 323 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let p.
,
z toho 307 m² k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok a cca 16 m² k umístění dočasné
stavby kolny na nářadí za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok.
[ 2014 - 851 ]
p. p. 216, k. ú. Debrné
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou p. p. 216 (16901 m²) v k. ú. Debrné na dobu neurčitou p.
za účelem hry
paintball s tím, že smlouva bude uzavřena mezi Lesy a parky Trutnov, s. r. o., a žadatelem.
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[ 2014 - 852 ]
st. p. 69, p. p. 38/3, k. ú. Bezděkov u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem st. p. 69 (26 m²) a p. p. 38/3 (297 m²) v k. ú. Bezděkov u Trutnova p.
za účelem
umístění vodní elektrárny (26 m²) za nájemné 100,- Kč/m²/rok a jako manipulační plochu (297 m²)
za nájemné 2,- Kč/m²/rok. Jakákoliv další výstavba či výsadba musí být povolena pronajímatelem.
[ 2014 - 853 ]
p. p. 2744, p. p. 2743, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2744 (20 m²) a části p. p. 2743 (20 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Lnářská, společnosti
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o. k umístění lešení za účelem výměny zábradlí a opravy lodžií
na budovách čp. 598, 597 na dobu určitou, a to od 28.07.2014 do 12.09.2014.
[ 2014 - 854 ]
p. p. 1648, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1648 (1 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Voletinská,
k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 26.08.2014 do 25.08.2015, za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 855 ]
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, pí
(zlatnictví) k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 15.09.2014 do 30.06.2015 za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, k umístění reklamního stojanu typu "A" v termínu od 01.07.2014
do 14.09.2014, ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 856 ]
p. p. 2227/3, st. p. 101/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) a části st. p. 101/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská a ul. Bulharská,
p.
(Skateshop) k umístění dvou reklamních stojanů typu "A" na dobu určitou, a to
od 15.09.2014 do 30.12.2014 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 části st. p. 101/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov,
ul. Horská a ul. Bulharská, k umístění dvou reklamních stojanů typu "A" v termínu od 02.07.2014
do 14.09.2014 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 857 ]
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, pí
(STUDIO
AGLAIA) k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 15.09.2014 do 14.09.2015
za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
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[ 2014 - 858 ]
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, p.
(NEHTOVÉ STUDIO NAILS) k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 15.09.2014 do 30.06.2015,
za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní
užívání části p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, k umístění reklamního stojanu typu "A" v termínu
od 02.07.2014 do 14.09.2014, ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 859 ]
p. p. 237/51, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 237/51 (42,5 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Česká, Stavebnímu bytovému družstvu Náchod,
z toho 10 m² k umístění kontejneru a 32,5 m²jako manipulační plochu za nájemné 2,- Kč/m²/den na dobu
určitou od 03.09.2014 do 02.12.2014
*
01.02
*
s výpůjčkou části p. p. 237/51 (25,5 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Česká, Stavebnímu bytovému družstvu Náchod,
k umístění lešení v termínu 03.09.2014 do 02.12.2014
[ 2014 - 860 ]
p. p. 552/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním výpovědi p.
z nájemní smlouvy č. 240646 na pronájem části p. p. 552/1 (14 m²)
v k. ú. Trutnov s tříměsíční výpovědní lhůtou ke dni 31.12.2014. Zároveň požadujeme odstranění buňky.
[ 2014 - 861 ]
p. p. 1055, p. p. 524/10, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 1055 a části p. p. 524/10 (cca 28 m²) v k. ú.
Volanov s pí
za následujících podmínek:
- pozemek bude užíván výhradně za účelem umístění sjezdu z komunikace Oblanovská na účelovou
komunikaci na p. p. 1351 k. ú. Volanov
- 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 - 862 ]
p. p. 2625/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
nájemci MONOCOM s. r. o. prominutí úhrady smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za opožděnou úhradu
nájemného z nájemní smlouvy č. 300061 (část p. p. 2625/1, k. ú. Trutnov)
[ 2014 - 863 ]
p. p. 2362/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na část p. p. 2362/1 v k. ú. Trutnov
za účelem rekonstrukce Sportovního mostu dle přílohy
*
01.02
*
s uzavřením Smlouvy o nájmu pozemku na část p. p. 2362/1 (cca 226 m²) v k. ú. Trutnov za účelem zřízení
staveniště pro stavební akci „Odstranění havarijního stavu lávky ev. č. TRU-05 Sportovní most Trutnov"
za roční nájemné 20,- Kč/m²/rok dle přílohy
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bere na vědomí
*
02.01
*
Záborový elaborát na akci "Odstranění havarijního stavu lávky ev. č. TRU-05 Sportovní most, Trutnov"
dle přílohy
Bytové záležitosti
[ 2014 - 864 ]
- žádost o přidělení holobytu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením holobytu Na Dvorkách 244, č. o vel. 0+1 p.
do 28.02.2015 za nájemné ve výši dle důvodové zprávy.

na dobu určitou od 01.09.2014

[ 2014 - 865 ]

- žádost o přidělení holobytu
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s přidělením holobytu Na Dvorkách 244 sl.
[ 2014 - 866 ]

- žádost o přidělení holobytu
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s přidělením holobytu Na Dvorkách 244 p.
Majetek města - různé
[ 2014 - 867 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením mandátní smlouvy EZS č. 205/14/TU o připojení objektu rodinného domu v ul. Schwantnerova
s
na pult centralizované ochrany od 01.09.2014
[ 2014 - 868 ]
MEBYS - bufet na zimním stadionu - 34,20 m²
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem MEBYS Trutnov s. r. o. uzavřít podnájemní smlouvu s p.
na bufet
na zimním stadionu v Trutnově na dobu neurčitou od 01.09.2014 za nájemné ve výši 30 002,- Kč bez DPH
za kalendářní rok, včetně možnosti uplatnění meziročního nárůstu nájemného
[ 2014 - 869 ]
MEBYS - bufet na zimním stadionu - 33,49 m²
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem MEBYS Trutnov s. r. o. uzavřít podnájemní smlouvu s pí
na bufet
na zimním stadionu v Trutnově na dobu neurčitou od 01.09.2014 za nájemné ve výši 12 502,- Kč bez DPH
za kalendářní rok, včetně možnosti uplatnění meziročního nárůstu nájemného
[ 2014 - 870 ]
MEBYS - bufet na zimním stadionu - 27 m²
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem MEBYS Trutnov s. r. o. uzavřít podnájemní smlouvu s pí
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na bufet

na zimním stadionu v Trutnově na dobu neurčitou od 01.09.2014 za nájemné ve výši 22 505,- Kč bez DPH
za kalendářní rok, včetně možnosti uplatnění meziročního nárůstu nájemného
[ 2014 - 871 ]
VŘ "Oprava podloubí Bulharská 53 - 57"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
podmínky výběrového řízení společnosti MEBYS Trutnov k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého
rozsahu "Oprava podloubí Bulharská 53 - 57, Trutnov" dle předloženého návrhu
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek dle předloženého návrhu
*
02.02
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu
[ 2014 - 872 ]
Smlouva o centralizovaném zadávání
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smluv o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na dodávky elektřiny mezi městem
Trutnovem jako centrálním zadavatelem a centrálním odběratelem a podřazenými odběrateli, kterými jsou
příspěvkové organizace zřízené městem Trutnovem a obchodní organizace založené městem Trutnovem.
Smlouvy se uzavírají v souladu s § 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách za účelem
centralizovaného zadávání veřejných zakázek
Finanční záležitosti
[ 2014 - 873 ]
Dodatek č. 3 k dohodě s Komerční bankou, a. s.
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 3 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby ze dne
29.06.2012
pověřuje
*
02.01
*
starostu města podpisem příslušného dodatku
[ 2014 - 874 ]
Finanční příspěvky - kategorie OSTATNÍ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč pro RC Modeláři Trutnov, o. s., Pampelišková 516, Trutnov, IČ
22769951, jako finanční příspěvek na akci DRAKIÁDA - soutěž létání draků
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 72 000,- Kč pro DTJ Trutnov, IČ 43463045, jako příspěvek na zakoupení
traktoru pro udržování areálu na Kryblici
*
02.02 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, jako příspěvek
Centru dobrovolníků na dobrovolnický program Štěpán a dobrovolnický program Michaela.
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[ 2014 - 875 ]
Finanční příspěvky - Olfin Car - Vella Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit žádost o změnu účelu poskytnutého příspěvku, který byl vyplacen na základě smlouvy o finančním
příspěvku č. 08/14/F
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 139 190,00 Kč na úhradu zpracované projektové dokumentace "Klubovna
lyžařského oddílu"
[ 2014 - 876 ]
Finanční příspěvky - kategorie SPORT
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 5 000,00 Kč pro DTJ Trutnov, Krakonošovo náměstí 117, IČ 43463045,
jako příspěvek na přípravu hřiště a zapůjčení vybavení hřiště
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 8 000,00 Kč pro TJ Lokomotiva Trutnov o. s., Revoluční 164, Trutnov,
IČ 47462965, jako příspěvek na účast
a
na ME v thajském boxu v Polsku
schvaluje
*
02.01
*
finanční příspěvek ve výši 5 000,00 Kč pro p.
na pokrytí nákladů spojených s účastí na MS v silovém trojboji

, Křižíkova

Trutnov, jako příspěvek

[ 2014 - 877 ]
Finanční příspěvky - kategorie KULTURA
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 15 000,00 Kč pro Divadlo Vratislava Barvy, Mentzlova 18, Trutnov 3, Voletiny, jako
příspěvek na čtyři akce pro děti
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 25 000,00 Kč pro o. s. Regio Musici, Mánesova 256, Trutnov, IČ 26588994, jako
příspěvek na hudební festival "Trutnovský advent"
[ 2014 - 878 ]
Finanční příspěvky - OPRAVY SPORTOVIŠŤ
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 200 000,00 Kč pro Sportovní klub Horní Staré Město, Horská 681,
IČ 47466596, na opravu oplocení kolem sportovního areálu v Horním Starém Městě
[ 2014 - 879 ]
Návrh na vyřazení neupotřebitelných předmětů
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu z evidence do výše 20 000,00 Kč
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu v hodnotě nad 20 000,00 Kč.
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Různé
[ 2014 - 880 ]
Dohoda o narovnání - vykácené dřeviny - Volanov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
Dohodu o narovnání podle ustanovení § 1903 - § 1905 občanského zákoníku mezi městem Trutnovem a
manžely
za vykácené dřeviny při výstavbě autobusového zálivu ve Volanově
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření dohody s manžely

T:22.09.2014 *

[ 2014 - 881 ]
Rozhledna Stachelberg - oprava výztuže v základech
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku smlouvy č. 1 na změnový list č. 1, t.j. doplnění chybějící výztuže v základech na akci
"Rozhledna Stachelberg". Změnový list č. 1 je v celkové výši 25 391,- Kč bez DPH (30 723,11 vč. DPH)
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:22.09.2014 *
zajistit uzavření dodatku smlouvy č. 1
[ 2014 - 882 ]
Koncesní řízení - kanalizace Bojiště, Volanov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
text výzvy včetně příloh ke koncesnímu řízení "Provozování kanalizace Trutnov – Bojiště, Volanov"
dle předloženého návrhu
ruší
*
02.01
*
usnesení rady města 2012-334/7 ze dne 10.04.2012
jmenuje
*
03.01
*
novou komisi pro otevírání obálek v navrženém složení
*
03.02
*
novou komisi pro hodnocení nabídek v navrženém složení
[ 2014 - 883 ]
Půjčky ze SFRB - převod zástavního práva
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva vzniklého dne 24.05.2011 na nemovitostech
pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 225 000,- Kč
*
01.02
*
zástavní smlouvu s manž.
a
a pí

pro zajištění
v předloženém znění

souhlasí
*
02.01
*
se snížením zástavy dle aktuální výše dlužné částky
ukládá
*
03.01 Urč:Ing. Franc
T:22.09.2014 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech
*
03.02 Urč:Ing. Franc
T:22.09.2014 *
zajistit uzavření zástavní smlouvy s manž.
a
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a pí

[ 2014 - 884 ]
Dopravně - technická studie - část Kryblice
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy na zpracování Dopravně - technické studie dopravy v pohybu a v klidu v městské části
Kryblice s Univerzitou Pardubice v předloženém znění
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:22.09.2014 *
zajistit uzavření smlouvy na zpracování Dopravně - technické studie dopravy v pohybu a v klidu v městské
části Kryblice s Univerzitou Pardubice
[ 2014 - 885 ]
PZ Krkonošská - trafostanice
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny NN
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:22.09.2014 *
zajistit uzavření dohody s ČEZ Distribuce
[ 2014 - 886 ]
Příspěvky na technickou a dopravní infrastrukturu
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit poskytnutí příspěvku na technickou a dopravní infrastrukturu za účelem podpory bytové výstavby
v níže uvedených částkách na jednu bytovou jednotku následovně:
1.
, Zahradní Město
, Trutnov..........80 000,- Kč/1 b.j.
2.
, Laudonova
, Trutnov..................80 000,- Kč/1 b.j.
[ 2014 - 887 ]
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
uplatnění sankce dle čl. VII Smlouvy č. R/11/12 o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového
fondu, uzavřené s pí
, t.j. zesplatnění celého dluhu ke dni 11.04.2014 a navýšení úroku
na 8,05 %
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
souhlasit se splátkovým kalendářem v předloženém znění
[ 2014 - 888 ]
Půjčky ze SFRB - SVJ Trutnov, Národní 219
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2014-672/12 ze dne 23.06.2014
*
01.02
*
usnesení rady města 2014-728/13 ze dne 07.07.2014
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
zrušit poskytnutí prostředků pro Společenství vlastníků jednotek Trutnov, Národní 219 ve výši 300 000,- Kč.
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[ 2014 - 889 ]
Zápůjčky ze SFRB - poskytnutí prostředků
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit poskytnutí zápůjčky z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu
[ 2014 - 890 ]
Šatny FK Bohuslavice - způsob financování
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2014 *
schválit způsob financování a vyčlenění finančních prostředků k akci "Šatny FK Bohuslavice" pro rok 2014 a
2015 dle předloženého návrhu
[ 2014 - 891 ]
VŔ "Konsolidace síťové infrastruktury MěÚ"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku "Konsolidace síťové infrastruktury MěÚ Trutnov"
*
01.02
*
pořadí firem dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena včetně DPH:
1. DLNK s. r. o., E. Beneše 470, Česká Skalice ............ 677 721,- Kč
2. JOSI, s. r. o., Náchodská 428, Červený Kostelec....... 714 989,- Kč
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
T:22.09.2014 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou DLNK s. r. o., E. Beneše 470, Česká Skalice
[ 2014 - 892 ]
Čestné uznání Rady města Trutnova
rada města
uděluje
*
01.01
*
čestné uznání p.
, bytem B. Němcové
Trutnov
schvaluje
*
02.01
finanční odměnu p.

, Trutnov, za dlouholeté vedení Klubu seniorů

*
dle předloženého návrhu

[ 2014 - 893 ]
Znak města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova v publikaci Senica, kterou vydává město Senica
[ 2014 - 894 ]
Trutnovský drak 2014 - soutěž pro podnikatele
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s vyhodnocením soutěže pro podnikající fyzické osoby a podnikající právnické osoby se sídlem
či působištěm v regionu Trutnovska "TRUTNOVSKÝ DRAK 2014" dle předloženého návrhu
[ 2014 - 895 ]
Darovací smlouva - Transport Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím finančního daru od společnosti Transport Trutnov s. r. o. ve výši 10 000,- Kč, určeného pro potřeby
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Městské policie Trutnov v rámci dopravní výchovy a prevence kriminality.
[ 2014 - 896 ]
Záměr vybudování dětského areálu - U Hřiště I
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
petici obyvatel ze dne 16.07.2014, týkající se nesouhlasu se záměrem vybudování dětského hřiště v ulici
U Hřiště 1 u domů 379 - 380 a 382 - 383
schvaluje
*
02.01
text odpovědi na shora uvedenou petici

*

[ 2014 - 897 ]
Zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové smlouvy se společností EKO-KOM, a. s., o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů v předloženém znění
pověřuje
*
02.01
*
Ing. Miloslava Diviše uzavřením nové smlouvy se společností EKO-KOM a. s. v předloženém znění
[ 2014 - 898 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 22. září 2014 od 15:00 hod v zasedací místnosti č. 301
MěÚ
Zapsala :Matoušová

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

