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Majetek města
Nebytové prostory - záměr města
[ 2014 - 1034 ]
Krakonošovo náměstí čp. 73
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout 2 vývěsky, umístěné na budově Krakonošovo nám. 73 ze strany
ul. Horská, o celkové výměře 6,2 m² pohledové plochy na dobu určitou 5 let. Možnost uzavření nájemní
smlouvy nejdříve od 01.01.2015.
[ 2014 - 1035 ]
Slovanské náměstí čp. 165
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
ukončení nájemní smlouvy č. 729/02/M ze dne 12.06.2002 s pí
z důvodu výpovědi nájemce.

ke dni 13.12.2014

souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout vývěsní skříňku o rozměrech 70 x 150 cm, t.j. 1 m² pohledové
plochy, která je umístěna ve vestibulu budovy MěÚ - Slovanské náměstí 165, Trutnov, naproti výtahu (pravá
skříňka), na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Možnost uzavření nájemní smlouvy nejdříve
od 01.01.2015.
[ 2014 - 1036 ]
Jihoslovanská čp. 149
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 149 Jihoslovanská, umístěné
v I. NP o celkové výměře 69.20 m² (1 prodejna 33.10 m², 2 sklady o celkové výměře 31.50 m² a 2 soc.
zařízení o celkové výměře 4.60 m²) na dobu určitou 5 let. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení nebytového 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 - 1037 ]
Bulharská čp. 64
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 64 Bulharská, umístěné v I. NP o celkové
výměře 81.30 m² (3 prodejny 22.20 m², 17.40 m², 39.10 m², 2 výlohy o celkové výměře 0.60 m² a 1 WC
2.00 m²) s pí
, bytem Velký Třebešov
, IČ 63588901, na dobu určitou 5 let za účelem
zřízení obchodu se sportovním oblečením a plavkami LITEX. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
Pozemky - záměr města
[ 2014 - 1038 ]
p. p. 275/2, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 275/2 (cca 300 m²) v k. ú. Starý Rokytník manželům
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m². Kupující uhradí
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veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2014 - 1039 ]
p. p. 1615, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 1615 (100 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova manž.
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
[ 2014 - 1040 ]
p. p. 1629/16, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1629/16 (cca 550 m²) v k. ú. Horní Staré Město na dobu
neurčitou pí
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok.
[ 2014 - 1041 ]
p. p. 1/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města rozšířit účel nájemní smlouvy 013 056 na část p. p. 1/1 v k. ú. Dolní Staré
Město na dobu určitou 5 let manž.
o umístění kolny na nářadí (cca 16 m²)
za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok s tím, že bude před podpisem dodatku uhrazen poplatek za umístění
maringotky (cca 20 m²) v období od 01.06.2014 do 30.10.2014 ve výši 59,- Kč.
[ 2014 - 1042 ]
p. p. 104/11, k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:08.12.2014 *
nesouhlasit s prodejem části p. p. 104/11 (cca 155 m²) v k. ú. Oblanov pí
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 104/11 (cca 80 m²) v k. ú. Oblanov pí
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
[ 2014 - 1043 ]
p. p. 70, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 70, na které se nenachází těleso komunikace, v k. ú. Libeč
za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
nesouhlasí
*
02.01
*
se zřízením věcného břemene ve prospěch
70 v k. ú. Libeč.
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, spočívajícího ve služebnosti cesty na p. p.

Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2014 - 1044 ]
p. p. 1988/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:08.12.2014 *
souhlasit s prodejem části p. p. 1988/1 (cca 83 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek Palackého
380 - 385 a Žižkova 386 v Trutnově, z toho část o výměře cca 75 m² jako okapový chodníček za kupní cenu
1,- Kč/m² a část o výměře ca 8 m² jako pozemek pod schody za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 1045 ]
p. p. 2502, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:08.12.2014 *
souhlasit s uzavřením smlouvy o právu stavby s budoucí koupí k části p. p. 2502 (28 m²) v k. ú. Trutnov
s p.
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
- v případě nezkolaudování stavby ani do tří let právo stavby zaniká s tím, že oprávněný nemá právo
na náhradu za rozestavěnou stavbu
- náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující
[ 2014 - 1046 ]
p. p. 38 a další, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:08.12.2014 *
souhlasit s prodejem p. p. 38 (1023 m²) a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový
katastr (PK) č. 788/6 (157 m²), původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) č. st. 25 (372 m²) a č. 797
(97 m²) v k. ú. Studenec u Trutnova Společenství vlastníků jednotek Studenec čp. 64 k rozšíření vlastních
pozemků a k vybudování ČOV za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m². Součástí prodeje je těleso komunikace.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2014 - 1047 ]
p. p. 2558, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 2558 (84 m²) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou p.
k zřízení přístupu
(přístupový chodník) ke svému domu čp.
za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok. Podmínkou je umožnění
průchodu přes pronajatý pozemek Mateřské škole Trutnov, Komenského 485, Horní Předměstí, Trutnov
[ 2014 - 1048 ]
p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2189/28 v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou pí
za účelem zřízení
přístupové cesty (cca 106 m²) za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok. Není povoleno oplocení pronajatého
pozemku.
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[ 2014 - 1049 ]
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 780/2 (cca 49 m²) v k. ú. Horní Staré Město p.
Š
k zahrádkářským
účelům za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok na dobu určitou do 31.03.2017 s tím, že pozemek bude po dobu
nájmu oplocen.
[ 2014 - 1050 ]
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 780/2 (cca 60 m²) v k. ú. Horní Staré Město pí
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok s podmínkou, že nájemkyně
na vlastní nálady přemístí branku ze zahrádky směrem k bytovkám a přesune klepadlo na koberce a s tím,
že pozemek bude po dobu nájmu oplocen.
[ 2014 - 1051 ]
p. p. 2213 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem čtyř parkovacích automatů na pozemcích p. p. 2213/1 (2 x 1 m²) Krakonošovo náměstí,
p. p. 1717/4 (1 m²) parkoviště U Studny, p. p. 2559 (1 m²) náměstí Republiky a p. p. 2213/16 (1 m²)
Slovanské náměstí, vše v k. ú. Trutnov, k umístění reklamy o rozměrech cca 30 x 15 cm p.
na dobu určitou od 01.11.2014 do 31.10.2015 za nájemné 1500,- Kč/m²/rok + DPH.
[ 2014 - 1052 ]
st. p. 37, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 37 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Jihoslovanská, p.
k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 03.11.2014 do 02.11.2015, za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den
[ 2014 - 1053 ]
p. p. 2227/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, pí
k umístění reklamního
stojanu na dobu určitou, a to od 22.10.2014 do 04.09.2015, za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude
před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov,
ul. Horská, k umístění reklamního stojanu typu "A" v termínu od 05.09.2014 do 21.10.2014 ve výši
3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 1054 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.00
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, p.
k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 29.10.2014 do 29.09.2015, za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den.
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[ 2014 - 1055 ]
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/15 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Svatojánské náměstí, p.
(bistro
NEM VIET), k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 29.10.2014 do 29.09.2015,
za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 1056 ]
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, p.
(tiskárny, tonery),
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.01.2015 do 31.12.2015 za nájemné
ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 1057 ]
p. p. 2213/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2213/8 (15 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Jihoslovanská, p.
k umístění lešení
u domu čp. 27 za účelem opravy fasády na dobu určitou, a to od 06.11.2014 do 30.11.2014.
[ 2014 - 1058 ]
p. p. 2744, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2744 (8 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 budově čp. 597 na dobu
určitou, a to od 12.10.2014 do 31.10.2014.
[ 2014 - 1059 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²), ul. Horská, k umístění reklamního stojanu typu "A" a části p. p. 2213/2
(2 m²), ul. Hradební, k umístění reklamní plachty na zábradlí u čp. 13, vše v k. ú. Trutnov, pí
na dobu určitou od 28.11.2014 do 27.11.2015 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2014 - 1060 ]
p. p. 1614, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1614 (1 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Petříkovická, G – Team Progres, spol.
s r. o., k umístění atrapy plynových lahví na dobu určitou, a to od 18.11.2014 do 17.11.2015, za nájemné
ve výši 2,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 1061 ]
st. p. 5748, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem prostor sloužících podnikání - restaurace v areálu městského koupaliště v Trutnově o celkové
výměře 224.80 m² (1 restaurace 68.90 m², 1 bufet 15.30 m², 1 kuchyň 17.30 m², 1 sklad 9.70 m², 4 sociální
zařízení - personál 9.20 m², 1 úklidová komora 1.90 m², 3 soc. zařízení muži, ženy 8.70 m², 1 kontejner
4.30 m², 1 otevřený gril s terasou 50.30 m², 1 pergola 39.20 m²) na st. p. 5748 v k. ú. Trutnov obchodní
společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. na dobu neurčitou. O pronajaté prostory bude rozšířena nájemní smlouva
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č. 012 049, a to za stávajících podmínek nájemní smlouvy s tím, že výše nájemného bude navýšena
o 100 000,- Kč/rok.
[ 2014 - 1062 ]
p. p. 448/5 a další, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch pí
, spočívajícího v právu uložení a
provozování vodovodní přípojky na části p. p. 448/5, p. p. 449 a p. p. 827/1 v k. ú. Lhota u Trutnova,
v celkovém rozsahu 167 m². Jednotková cena činí 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 1063 ]
p. p. 1448/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.,
spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky na p. p. 1448/1, p. p. 2533 a p. p. 2303/2
v k. ú. Trutnov. Celková cena činí 1 000,- Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2014 - 1064 ]
Pořadník na sociální byty na rok 2015
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
se zařazením těchto žadatelů o sociální byt na pořadník sociálních bytů na rok 2015: p.
pí
, pí
a pí Š

,

[ 2014 - 1065 ]
Palackého čp. 80 - VŘ - zveřejnění bytu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Palackého 80 o vel. 1+3, standardní byt,
č. bytu 1, 4. podlaží, (kuchyň 12,32 m², 1. pokoj 17,36 m², 2. pokoj 15,05 m², 3. pokoj 14,19 m², koupelna +
WC 4,20 m² a předsíň 9,10 m²), topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné 4 066,- Kč.
V bytě je sporák, plynový kotel a měřiče SV. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA
20,- Kč/byt, osvětlení 25,- Kč/osoba, domovní odpad 40,- Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,- Kč/osoba
- dle dohody, ostatní služby 20,- Kč/osoba a komín 30,- Kč/průduch.
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 - 1066 ]

- přidělení náhradního bytu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením náhradního bytu mimo "Zásady č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů" pí
o vel. 1+2 vzhledem k ukončení nájmu služebního bytu na adrese Horská 282, Trutnov 2 o vel. 1+2
pověřuje
*
02.01
*
odbor rozvoje a majetku města rozhodnutím o uzavření nájemní smlouvy na konkrétní byt s pí
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[ 2014 - 1067 ]
Lípová čp. 95 - VŘ - zveřejnění bytu
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2014-1019/18 ze dne 06.10.2014
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Lípová 95 o vel. 1+2, standardní byt,
č. bytu 4, 2. podlaží, (kuchyň 22,50 m², 1. pokoj 24,20 m², 2. pokoj 29,10 m², koupelna 3,80 m², WC 1,96 m²,
předsíň 8,00 m² a komora 1,38 m²), topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné 5 023,- Kč.
V bytě je sporák kombi, kuchyňská linka, plynový kotel 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 - dohoda, ostatní služby 30,- Kč/osoba a kominík 40,- Kč/průduch.
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 - 1068 ]

, Krakonošovo náměstí 129
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením nájemní smlouvy na byt Krakonošovo náměstí 129, Trutnov o vel. 1+5, 2. NP a 3. NP, ze dne
09.09.2013, uzavřené mezi městem Trutnovem, zastoupeným společností MEBYS Trutnov s. r. o. a
p.
o 7 měsíců, t.j. do 19.04.2034
[ 2014 - 1069 ]

- žádost o přidělení bytu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením bytu mimo "Zásady č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů" pí
1+2 na dobu určitou 6 měsíců
[ 2014 - 1070 ]
- prominutí poloviny poplatku z prodlení
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:08.12.2014 *
schválit prominutí placení poloviny poplatku z prodlení z dluhu na bytě Dlouhá 180 p.
68 207,- Kč

o vel.

ve výši

[ 2014 - 1071 ]
Š
- uzavření NS
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na byt Palackého 105, Trutnov, č. bytu 4, 2. NP o vel. 1+2 s pí
, trv. bytem Palackého 105, na dobu určitou od 01.10.2014 do 01.10.2015
Majetek města - různé
[ 2014 - 1072 ]
p. p. 2197/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy na pronájem plochy na plotě u čp. 482, stojícím na p. p. 2197/1, ul. Horská, v k. ú.
Trutnov, části obce Střední Předměstí,
(GAP – GARDEN ARCHITECTURE, Zahradní a
krajinářská architektura), Vlčice 41, IČ 02935155, k umístění reklamní plachty o ploše 1.80 m². Pronájem
bude uzavřen s účinnosti od 01.11.2014 do 31.10.2016 s možností výpovědi ve dvouměsíční výpovědní
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lhůtě za nájemné ve výši 2 700,- Kč/rok za účelem prezentace podnikatelské činnosti.
[ 2014 - 1073 ]
Lesy a parky Trutnov s. r. o.
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení RM 2014-146/3 ze dne 17.02.2014, kterým rada města schválila uzavření příkazní smlouvy
ve smyslu ust. § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., s obchodní společností Lesy a parky Trutnov s. r. o.
na obstarání záležitostí příkazníka města Trutnov v rozsahu stanoveném v návrhu příkazní smlouvy
dle předlohy.
[ 2014 - 1074 ]
MEBYS Trutnov s. r. o.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 012 049 s obchodní společností MEBYS Trutnov s. r. o.
za účelem rozšíření předmětu nájmu (seznamu movitého majetku) o :
1 ks kolový traktor SOLARIS 40 DT včetně příslušenství
1 ks zametač KMM 1550 UZ včetně příslušenství
1 ks kolový traktor SAME DORADO S 75 DT včetně příslušenství
1 ks šípovou radlici SRT 1 včetně příslušenství
1 ks zahradní traktor STARJET ECSL 4x4 včetně příslušenství
1 ks kartáčovací rám ALLROUND SCHLEPPE včetně příslušenství ,
a to za stávajících podmínek nájemní smlouvy s tím, že výše nájemného se nemění.
Finanční záležitosti
[ 2014 - 1075 ]
Finanční příspěvek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 9 000,- Kč Farnímu sboru českobratrské církve evangelické v Trutnově
na částečné krytí nákladů spojených s koncertem ke Dni reformace.
Různé
[ 2014 - 1076 ]
Zápůjčky ze SFRB - smlouvy o poskytnutí prostředků
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu a o budoucí zástavní
smlouvě s p.
v předloženém znění
*
01.02
*
s uzavřením smlouvy o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu a o budoucí zástavní
smlouvě s p.
v předloženém znění
*
01.03
*
s uzavřením smlouvy o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu a o budoucí zástavní
smlouvě s p.
v předloženém znění
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy s p.
*
02.02 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy s p.
*
02.03 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy s p.
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T:03.11.2014 *
T:03.11.2014 *
T:03.11.2014 *

doporučuje
*
03.01 Urč:zastupitelstvo města
T:08.12.2014 *
souhlasit s uzavřením zástavní smlouvy s
*
03.02 Urč:zastupitelstvo města
T:08.12.2014 *
souhlasit s uzavřením zástavní smlouvy s
*
03.03 Urč:zastupitelstvo města
T:08.12.2014 *
souhlasit s uzavřením zástavní smlouvy s

v předloženém znění
v předloženém znění
v předloženém znění

[ 2014 - 1077 ]
"Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření dodatku k Dohodě o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků OPPS ČR-PR 2007-2013
[ 2014 - 1078 ]
VŘ "Modernizace osobního výtahu v budově MěÚ"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vypsání výběrového řízení na dodavatele "Modernizace osobního výtahu v budově MěÚ Trutnov"
*
01.02
*
text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu
*
01.03
*
okruh navržených dodavatelů k obeslání výzvou
*
01.04
*
zveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele
jmenuje
*
02.01
hodnotící komisi v navrženém složení

*

pověřuje
*
03.01
*
Mgr. Luboše Rathouského ve věcech technických odpovídat na dotazy uchazečů a poskytovat dodatečné
informace
[ 2014 - 1079 ]
Výběrové řízení na tajemníka MěÚ Trutnov
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci vedoucího úřadu - tajemníka MěÚ Trutnov
[ 2014 - 1080 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 3. listopadu 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

