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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2004 - 168 ]
Polská čp. 189
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
schválit prodej 5 bytových jednotek v domě čp. 189 v ul. Polská, na st. p. 1187, spolu se st. p. 1187,
včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 1187 v části města Dolní
Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 15.7.2003, prohlášení vlastníka
ze dne 24.9.2002 a změnou dle notářského zápisu ze dne 15.1.2004, těmto nájemcům domu:
- byt č.
za nabízenou cenu 250000,- Kč, při
slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 200000,- Kč
- byt č.
za nabízenou cenu 236000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej...,
§ 14, odst. 1) za 188800,- Kč
- byt č.
za nabízenou cenu 178287,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14,
odst. 1) za 142630,- Kč
- byt č.
za nabízenou cenu 296138,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..,
§ 14, odst. 1) za 236910,- Kč
- byt č.
za nabízenou cenu 127568,- Kč, při slevě dle
Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 102054,- Kč
[ 2004 - 169 ]
Benešova čp. 223
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 223, garáže a zděné kolny na st. p. 236 v ul. Benešova, spolu se
st. p. 236, v části města Poříčí, obec Trutnov, k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku ze
dne 31.10.2003, do spoluvlastnictví nájemců domu:
za celkovou sjednanou cenu 1202513,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej.., §14, odst. 1) za 962010,- Kč.
[ 2004 - 170 ]
Na Odbočce čp. 229
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
schválit zařazení prodeje nemovitostí - domu čp. 229 a kolny na st. p. 254, dřevěné kolny s přístřeškem
na p. p. 315/1, spolu se st. p. 254, p. p. 315/1 a 317/5, v části města a k. ú. Horní Staré Město, obec
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 31.10.2003, do 2. kola 18. prodejní vlny za nabídkovou
cenu platnou pro 1. kolo, t.j. za 754425,- Kč
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[ 2004 - 171 ]
Kryblická čp. 189
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 189 a 2 dřevěných kolen na st. p. 1494, v ul. Kryblická, spolu se st.
p. 1494, v části města Kryblice, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 14.1.2004,
, za nabídkovou cenu 1241550,- Kč, při slevě dle
Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 993240,- Kč.
[ 2004 - 172 ]
Moravská čp. 217
rada města
nedoporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 217 a dřevníku na st. p. 251/1, spolu se st. p. 251/1 a p. p. 7/3, v
části města a k. ú. Horní Staré Město, obec Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 21.10.2003,
, za nabízenou cenu 554360,- Kč
[ 2004 - 173 ]
Dlouhá čp. 344
rada města
navrhuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
schválit prodej domu čp. 344 Dlouhá - bývalá školní družina na st. p. 413, spolu se st. p. 413 o výměře
2
2
132 m a p. p. 7/1 o výměře 798 m , vše v k. ú. Horní Staré Město, obecným zveřejněním na dobu min.
30 dnů (obálkovou metodou) s minimální cenou k jednání 1850000,- Kč
[ 2004 - 174 ]
Novoměstská čp. 171
rada města
nedoporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 171 Novoměstská na st. p. 1008, spolu se st. p. 1008, v části
města Dolní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 27.3.2000, p.
, za nabízenou cenu 500000,- Kč, při slevě dle Zásad
pro prodej..., § 14, odst. 1) za 400000,- Kč
Nemovitosti – různé
[ 2004 - 175 ]
Lomní čp. 111
rada města
ruší
*
01.01
*
část 02.01 usnesení rady města 2003-1236/21 (zřízení věcného břemene)
[ 2004 - 176 ]
Ke Trati čp. 221 - 222
rada města
schvaluje
*
01.01
*
prominutí úhrady nájemného za užívání bytů nájemcům domu čp. 221 - 222 v ul. Ke Trati za měsíce
leden a únor 2004 v celkové výši 42690,- Kč.
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Nebytové prostory - záměr města
[ 2004 - 177 ]
Krakonošovo náměstí čp. 124
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 124 Krakonošovo náměstí, umístěné v I. NP, II.
NP a sklepu o celkové výměře 365.80 m2, s
ke dni
31.3.2004
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 124 Krakonošovo nám, umístěné v I.
2
2
2
NP, II. NP a sklepu o celkové výměře 365,80 m (v I. NP - 1 prodejna 6.20 m , 1 restaurace 60.40 m , 1
2
2
2
bar 23.40 m , 1 kuchyň 52.80 m , 3 sklady o celkové výměře 12.90 m , 2 chodby o celkové výměře 14.30
2
2
2
2
m , 2 WC o celkové výměře 9.70 m a 1 venkovní přístavek 25.40 m , ve II. NP - 1 kancelář 6.40 m , 1
2
2
2
2
2
sklad 17.30 m , 1 chodba 8.80 m , 1 šatna 6.80 m , 1 WC 1.20 m , ve sklepu 1 kotelna 42.60 m a 5
2
sklepů o celkové výměře 77.60 m ) na dobu určitou 5 let včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, s úvodní cenou pro jednání ve výši 250000,- Kč/rok za celé nebytové prostory za účelem
provozování restauračního zařízení za podmínky, že nájemce bude povinen provést na vlastní
náklady dovybavení restaurace dle nových hygienických norem a právních předpisů s tím, že v případě
ukončení nájemního vztahu nebude zhodnocení předmětu nájmu uhrazeno. Zhodnocení předmětu nájmu
je kompenzováno nižším sjednaným nájmem. Další podmínkou uzavření nájemní smlouvy bude
odkoupení zařízení, které je ve vlastnictví původního nájemce.
[ 2004 - 178 ]
Česká čp. 172
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 172 Česká, umístěný ve III. NP o
2
2
výměře 21.92 m (1 místnost) p.
na dobu 5 let za nájemné ve výši 1375,- Kč/m /rok za
kancelář včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování kanceláře
zastavárny
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2004 - 179 ]
Kryblická čp. 450
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 450 Kryblická, umístěné v budově DPS ve II. až
2
2
IV. NP o celkové výměře 636.00 m (4 schodiště o celkové výměře 105.00 m , 3 chodby o celkové
2
2
2
výměře 62.00 m , 1 sklad 24.00 m a 20 obytných buněk o celkové výměře 445 m ) s Oblastní nemocnicí
2
Trutnov a. s. na dobu neurčitou za nájemné dohodou ve výši 150,- Kč/m /rok za všechny nebytové
prostory (95400,- Kč/rok) bez uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem
provozování ubytovny zaměstnanců nemocnice
[ 2004 - 180 ]
Libeč čp. 76 - budova pošty
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 76 Libeč, Trutnov 6, umístěné v I. NP o celkové
2
2
2
výměře 43.80 m (2 místnosti 21.60 m a 22.20 m ) s
na dobu určitou 5 let za
2
2
nájemné ve výši 345,- Kč/m /rok za výkupnu a 285,- Kč/m /rok za sklad včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování výkupny barevných kovů
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[ 2004 - 181 ]
Maxima Gorkého čp. 422
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 422 M. Gorkého, umístěné v suterénu objektu o celkové
2
výměře 282.60 m (výměníková stanice VS 24), které má v pronájmu město Trutnov, že na základě
dražby předmětné nemovitosti se dnem 31.10.2003 novým pronajímatelem stala firma KATA, spol. s r. o.,
za stejných nájemních podmínek
souhlasí
*
02.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 422 M. Gorkého, umístěné v suterénu objektu o
2
celkové výměře 282.60 m (výměníková stanice VS 24), s novým pronajímatelem firmou KATA, spol. s r.
o., za stejných nájemních podmínek
[ 2004 - 182 ]
Oblanov čp. 37 - rekreační areál DOLCE
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s firmou ATC Dolce Vita s. r. o. ze dne 21.10.2003 dle předloženého
návrhu, t.j. úpravu nájmu pro rok 2004, od 1.1.2004 do 31.12.2004 na částku 600000,- Kč
Pozemky - záměr města
[ 2004 - 183 ]
p. p. 163/2, 163/3, k. ú. Horní Maršov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
se záměrem města zveřejnit prodej části p. p. 163/2 (138 m ) a části p. p. 163/3 (41 m ) v k. ú. Horní
Maršov, nacházející se v okrajové části obce pod komunikací, obci Horní Maršov za kupní cenu 30,2
Kč/m
[ 2004 - 184 ]
p. p. 135/3, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit prodej p. p. 135/3 (762 m ) v k. ú. Bojiště u Trutnova, nacházející se u místní
komunikace mezi nemovitostmi žadatelů, p. p. 135/2 ve správě PF ČR a st. p.
ve vlastnictví p.
k rozšíření pozemků v jejich vlastnictví za nabízenou kupní
2
cenu ve výši 125,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
*
01.02
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene v k. ú. Bojiště u Trutnova ve prospěch vlastníků st. p.
a
nemovitosti na st. p
a pro jejich právo vstupu na p. p.
za účelem zajištění údržby nemovitostí
s tím, že věcné břemeno bude zakotveno v kupní smlouvě
[ 2004 - 185 ]
st. p. 53/3, 53/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout pozemky v k. ú. Dolní Staré Město, nacházející se za domem
čp. 47 ul. Horská, na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem
projednána a schválena pronajímatelem:
2
2
1. p.
část st. p. 53/3 (cca 12 m ) a část st. p. 53/1 (cca 4 m ) k umístění stávající kůlny
2
2
2
za nájemné 10,- Kč/m /rok, část st. p. 53/1 (cca 2 m ) k zahrádkářským účelům za nájemné 2,- Kč/m /rok
2
2
2. p.
část st. p. 53/1 (cca 30 m ) k zahrádkářským účelům za nájemné 2,- Kč/m /rok
(o tento pronájem bude rozšířena nájemní smlouva č. 230479)
2
2
3. p.
část st. p. 53/1 (cca 15 m ) k umístění stávající kůlny za nájemné 10,- Kč/m /rok
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4. p.
část st. p. 53/3 (cca 1.5 m ) a část st. p. 53/1 (cca 2.5 m ) k umístění stávající
kůlny za roční nájemné 150,- Kč/rok
2

2

[ 2004 - 186 ]
p. p. 3022, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 3022 (9 m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se mezi
autobusovým nádražím a parkovištěm u soudu firmě Maloobchodní prodej tisku, s. r. o., se sídlem
Hvožďanská 5 - 7, 148 31 Praha 4 k umístění prodejního stánku s prodejem tisku na dobu určitou do
2
31.12.2004 za nájemné 300,- Kč/m /rok
[ 2004 - 187 ]
p. p. 38/3, k. ú. Bezděkov u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 38/3 (360 m ) v k. ú. Bezděkov u Trutnova p.
2
na dobu určitou 5 let, z toho cca 7.5 m k umístění objektu malé vodní elektrárny a cca
2
352.5 m k sečení trávy za roční nájemné 800,- Kč/rok s tím, že jakékoliv stavební úpravy, výstavba nebo
výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 188 ]
p. p. 933/19, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 933/19 (cca 200 m ) v k. ú. Horní Staré Město,
nacházející se na konci ul. Chrpová u železniční tratě, oproti administrativní budově VČE, p
za účelem výstavby příjezdové komunikace k p. p.
na dobu určitou do 31.12.2005, za
nájemné 150,- Kč/rok s tím, že do 3 měsíců po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí bude těleso
komunikace darovací smlouvou převedeno městu Trutnov
[ 2004 - 243 ]
st. p. 933/19, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 960900 na pronájem části st. p. 1018 v k. ú. Horní Staré Město ke dni
uzavření nové smlouvy
*
01.02
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část st. p. 1018 (cca 140 m ) v k.ú. Horní Staré Město,
nacházející se v lokalitě prodejních stánků v ul. Pampelišková, ekonomickému subjektu podnikajícímu
pod obchodním jménem
, k umístění stávajícího
objektu za účelem podnikatelské činnosti provozu prodejny potravin na dobu neurčitou za nájemné 350,2
Kč/m /rok s tím, že jakékoliv stavební úpravy na pronajatém pozemku musí být předem projednány a
schváleny pronajímatelem
[ 2004 - 189 ]
p. p. 1807/4, k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit prodej p. p. 1807/4 (2682 m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se za domem čp.
v ul. Oválná,
k rozšíření vlastních pozemků
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[ 2004 - 190 ]
p. p. 3102/1, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit prodej části p. p. 3102/1 (cca 100 m ) v k. ú. Starý Rokytník, nacházející se
na návrší nad Mlýnským potokem, cca 200 m vzdušnou čarou od Zemědělského podniku v lokalitě chat
se zahrádkami, p.
jako vlastníkovi nemovitostí v blízkém okolí k rozšíření vlastních
2
pozemků, ale jen v tom případě, že jmenovaný písemně odsouhlasí kupní cenu ve výši 125,- Kč/m s tím,
že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem. Zveřejnění zaslat sousedním chatařům.
ukládá
*
02.01 Urč:majetkový odbor
T:01.03.2004 *
pro případ nesouhlasu s kupní cenou jednat s p.
o možnosti pronájmu části p. p. 3102/1
2
(cca 100 m ) v k. ú. Starý Rokytník, nacházející se na návrší v lokalitě chat se zahrádkami, za nájemné
2
1,- Kč/m /rok
[ 2004 - 191 ]
p. p. 64/2, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
2
2
se záměrem města zveřejnit prodej p. p. 64/2 (4857 m ) včetně objektu bývalých kabin (cca 80 m ) na p.
p. 64/2 umístěném (celá parcela je v záplavovém pásmu) v k. ú. Dolní Staré Město, nacházející se cca 30
m od parkoviště PENNY Marketu, p.
k výstavbě skladů a hal pro lehkou výrobu dle
2
podmínek Územního plánu města Trutnova za nabízenou kupní cenu ve výši 200,- Kč/m
souhlasí
*
02.01
*
se záměrem města obecně zveřejnit prodej p. p. 64/2 (4857 m2) včetně objektu bývalých kabin (cca 80
2
m ) na p. p. 64/2 umístěném (celá parcela je v záplavovém pásmu) v k. ú. Dolní Staré Město, nacházející
se cca 30 m od parkoviště PENNY Marketu, k výstavbě skladů a hal pro lehkou výrobu dle podmínek
Územního plánu města Trutnova za kupní cenu, která se pro úvodní jednání stanovuje ve výši 500,2
Kč/m
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2004 - 192 ]
p. p. 341/8 a násl., k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
2
schválit směnu pozemků v k. ú. Oblanov p. p. 341/8 (48 m ), která je ve vlastnictví města Trutnova a
2
nachází se před domem čp. 15, za p. p
(86 m ), která je ve vlastnictví p.
a
nachází se pod tělesem místní komunikace, cca 100 m před stanicí MHD U Lípy s tím, že rozdíl výměry
směnovaných pozemků bude městem Trutnov p.
finančně dorovnán ve výši 50,2
Kč/m a veškeré náklady budou hrazeny každou stranou z jedné poloviny
[ 2004 - 193 ]
Převod parcel od Pozemkového fondu ČR
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
schválit bezúplatný převod parcel vedených ve zjednodušené evidenci (PP) 401, 402, 403, 404, 405, 406,
408, 409/1, 378/2 (PK) v k. ú. Trutnov, v lokalitě Nové Dvory, od Pozemkového fondu ČR
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[ 2004 - 194 ]
p. p. 2259, k. ú. Mladé Buky
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
2
schválit prodej p. p. 2259 (1382 m ) v k. ú. Mladé Buky, obec Mladé Buky, nacházející se cca 1000 m za
koupalištěm v Sejfech, směrem na Antonínovo údolí,
k rozšíření jejich
pozemků za kupní cenu dle znaleckého posudku, t.j. 85219,- Kč celkem (včetně porostů) s tím, že
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
[ 2004 - 195 ]
p. p. 273/188, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
2
schválit prodej p. p. 273/188 (311 m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se mezi odbočkou z ul. Novodvorská a
nemovitostmi žadatelů (dům čp.
, garáž, p. p.
),
k
2
rozšíření jejich pozemků za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem
[ 2004 - 196 ]
p. p. 1505/56, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
2
schválit prodej p. p. 1505/56 (131 m ) v k. ú. Trutnov, Kryblice, nacházející se v lokalitě zástavby
řadových domků za čp.
v ul. Bří Čapků, p.
k rozšíření vlastního pozemku za kupní
2
cenu 250,- Kč/m s tím, že uhradí veškeré náklady spojené s převodem
[ 2004 - 197 ]
p. p. 2617 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
2
2
neschválit směnu p. p. 2617 (7153 m ) a část p. p. 2616/1 (2287 m ) v k. ú. Trutnov, Nové Dvory, celkem
2
9440 m , ve vlastnictví města Trutnov, nacházející se za čp. 372 podél ul. Dolnoměstská za pozemky
2
vedené ve zjednodušené evidenci, původ grafický příděl v k. ú. Trutnov, č.
(7690 m ) a č.
díl
2
2
"1" (1750 m ), nacházející se za západní hřbitovní zdí směrem k Oblanovu, t.j. celkem 9440 m ve
vlastnictví
[ 2004 - 198 ]
p. p. 2013/8, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
schválit opravu tiskařské chyby v usnesení ZM 2003-270/5, které nově zní:
2
ZM schvaluje prodej části p. p. 2013/8 (cca 45 m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se na Horním Předměstí
za domy čp. 99 a 33 ul. Lípová,
k rozšíření jejich pozemků za nabízenou kupní cenu
2
250,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku
[ 2004 - 199 ]
p. p. 1787/1 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
schválit záměr města zveřejnit pronájem s budoucí směnou a s budoucí koupí pozemků v k. ú. Trutnov,
ul. Pražská, v prostou bývalé benzínové pumpy:
2
části p. p. 1787/1 (cca 71 m )
2
2
části p. p. 1787/2 (cca 169 m ) - celkem cca 250 m k pronájmu,
2
z toho k budoucí směně části p. p. 1787/2 (cca 119 m )
2
z toho k budoucí koupi části p. p. 1787/1 (cca 71 m )
2
z toho k budoucí koupi části p. p. 1787/2 (cca 60 m ) ve vlastnictví města Trutnova
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za st. p. 467 (cca 119 m ) ve vlastnictví p.
k podnikatelskému záměru výstavby
komerčního objektu a jeho následnému provozu s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem za těchto podmínek:
2
- nájemné se stanovuje ve výši 30,- Kč/m /rok, k tomu se bude hradit záloha na kupní cenu ve výši 100,2
2
Kč/m /rok, celková částka nájemného tedy bude činit 130,- Kč/m /rok
- kolaudace stavby objektu včetně úpravy okolí bude nejpozději do 31.12.2005
- směna pozemků bude realizována po kolaudaci stavby s tím, že p.
rozdíl směnovaných
2
pozemků od města Trutnov odkoupí za kupní cenu ve výši 1500,- Kč/m
2
- v případě dodržení termínu kolaudace stavby bude uhrazená záloha na kupní cenu (100,- Kč/m /rok)
odečtena od ceny kupní
- v případě nedodržení termínu kolaudace uhrazená záloha v plné výši propadne ve prospěch města
Trutnova a město nebude vázáno touto smlouvou
2

Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2004 - 200 ]
p. p. 261/1, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 261/1 (cca 150 m ) v k. ú. Starý Rokytník, nacházející se mezi lesem a čp. 34,
cca 60 m od místní komunikace, p.
k umístění včelstev na dobu neurčitou za nájemné
2
1,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být předem projednána a schválena
pronajímatelem
[ 2004 - 201 ]
p. p. 2903, 2902, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
2
s pronájmem části p. p. 2903 (cca 5 m ) a části p. p. 2902 (cca 6 m ), celkem cca 11 m , v k. ú. Trutnov,
nacházející se za domy čp. 269 a čp. 270 v ul. Břečtejnská,
k umístění stávající kůlny
na dobu neurčitou za nabízené nájemné 150,- Kč/rok s tím, že jakákoliv přístavba či úprava kůlny musí
být předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 202 ]
p. p. 2399, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p. p. 2399 (cca 1743 m ) v k. ú. Trutnov Oblastní nemocnici Trutnov a. s. za účelem
provozování bezplatného parkoviště za nájemné 150,- Kč/rok na dobu určitou do 31.12.2011
[ 2004 - 203 ]
p. p. 150/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 150/4 v k. ú. Trutnov, nacházející se po levé straně odbočky z ul. Spojenecká
vedoucí k zadní části objektu lékárny Na Horské vedle zděné garáže na st. p. 3005 a hraniční zdí, p.
1. cca 25 m na manipulační plochu za nájemné 3,- Kč/m /rok
2
2
2. cca 25 m k umístění dvou kůlem za nájemné 10,- Kč/m /rok
na dobu určitou do 31.12.2005 s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být předem
projednána a schválena pronajímatelem
2
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[ 2004 - 204 ]
p. p. 1507/14, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 1507/14 (cca 1248 m ) v k. ú. Trutnov, Kryblice, nacházející se za domy čp. 243
a čp. 244 v ul. S. K. Neumanna, k rekreačním účelům dvěma subjektům na dobu neurčitou za nabízené
2
nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy předloží žadatelé o nájem společnou
dohodou o způsobu společného užívání pronajatého pozemku. Dohoda bude nedílnou součástí nájemní
smlouvy.
1. Bytové družstvo OSMA, zastoupené p.
2. Společenství vlastníků jednotek IKOS dům Bří Čapků 275 Trutnov, zastoupené
s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být předem projednána a schválena
pronajímatelem a s podmínkou, že musí být zajištěn přístup všem nájemcům, kteří mají řádně pronajaté
části p. p. 1507/14 k zahrádkářským účelům v zadní části pozemku
[ 2004 - 205 ]
p. p. 2354/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 2354/1 (cca 34 m ) v k. ú. Trutnov, Horní Předměstí, nacházející se v ul.
Československé armády před domem čp. 233, s firmou
– MODELA TRUTNOV k
podnikatelské činnosti (odstavná plocha pro zásobování) na dobu určitou 5 let za nabízené nájemné
2
500,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána a schválena
pronajímatelem
[ 2004 - 206 ]
p. p. 150/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 150/4 v k. ú. Trutnov, nacházející se po levé straně odbočky z ul. Spojenecká,
vedoucí k zadní části objektu lékárny Na Horské,
2
1. p.
k umístění stávající plechové garáže (cca 18 m )
2
2.
k umístění stávající plechové garáže (cca 19 m ) na dobu určitou 2 roky za
2
2
nájemné 100,- Kč/m /rok pro rok 2004, 110,- Kč/m /rok pro r. 2005 s tím, že jakákoliv rekonstrukce či
stavební úprava musí být předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 207 ]
p. p. 86/14, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p. p. 86/14 (1226 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova, nacházející se v lokalitě řadových domků s
názvem Nový Domov,
k zahrádkářským a rekreačním účelům na dobu
2
neurčitou za nájemné ve výši 1.70 Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být
předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 208 ]
p. p. 301/2, 301/3, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
2
s pronájmem části p. p. 301/2 (cca 60 m ) a části p. p. 301/3 (cca 440 m ), celkem cca 500 m ), v k. ú.
Horní Staré Město, nacházející se oproti křižovatce ul. Na Konečné a ul. Rýchorská mezi čp. 94 a čp. 95,
p.
ke skladování dřeva (topiva) na dobu určitou do 30.4.2004 za nabízené nájemné 2,2
Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být předem projednána a schválena
pronajímatelem
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[ 2004 - 209 ]
p. p. 2785/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s rozšířením seznamu podnájemců, kteří jsou uvedeni v čl. II. odst. 1, písm. b) nájemní smlouvy č.
230607, o p.
jako provozovatele taxislužby
[ 2004 - 210 ]
st. p. 530, p. p. 778/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
plnění plánu údržby ve smyslu č. IV. nájemní smlouvy č. 210353
schvaluje
*
02.01
*
2
2
plán údržby pronajaté st. p. 530 (345 m ) a p. p. 778/2 (345 m ) v k. ú. Horní Staré Město pro r. 2004,
předložený nájemcem SK Horní Staré Město, takto:
1. údržba trávníku (travní semeno, hnojivo, kypřící hmoty, práce odborné firmy, provzdušnění, válcování,
sekání cca 25000,- Kč
2. oprava oplocení hřiště a lapačů míčů (hutní materiál, dřevo, sítě, pletivo, stavební hmoty, nátěrové
hmoty, vrtání děr) cca 5000,- Kč
[ 2004 - 211 ]
p. p. 2643/5, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene s budoucími investory a vlastníky
vodovodních přípojek v k. ú. Starý Rokytník:
1.
pro přípojku č. DP 29 na p. p. 2643/5
2. p.
pro přípojku DP 49 na parcele vedené ve zjednodušené evidenci, původ
grafický příděl č. 10/1 jako oprávněnými pro jejich právo trvalého uložení staveb vodovodních přípojek a
dále pro jejich právo vstupu a vjezdu na části výše uvedených pozemků za účelem konání pracovních
činností souvisejících se zajištěním provozu, kontroly, oprav, údržby a případné likvidace těchto
vodovodních přípojek s tím, že veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný. Šíře práva vstupu bude max. do 2 m na obě strany od osy vodovodního potrubí, přičemž
rozsah a trasa věcného břemene bude vymezena v geometrickém plánu
[ 2004 - 212 ]
p. p. 2120/16, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch firmy VAK a. s. Trutnov jako oprávněným na
jeho právo trvalého uložení stavby "Propojení vodovodu DN 80 v ulici Za Vápenkou a ul. Břečtejnská" v p.
p. 2120/16 (v délce cca 5 m) v k. ú. Trutnov. Dále pro právo oprávněného ke vstupu a vjezdu na část
výše uvedeného pozemku za účelem konání pracovních činností souvisejících se zajištěním provozu,
kontroly, oprav, údržby a případné likvidace výše uvedené stavby. Trasu a rozsah věcného břemene
stanoví geometrický plán. Ochranné pásmo bude v max. šíři do 1.5 m na obě strany od krajní stěny
potrubí. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
Bytové záležitosti
[ 2004 - 213 ]
Novoměstská čp. 171
rada města
souhlasí
*
01.01
s ponecháním bytu v užívání p.
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*
, za podmínky:

- bude uzavřena dohoda o splátkách na poplatek z prodlení z žalovaného i nežalovaného dluhu v celkové
výši 1984,- Kč a nákladů soudního řízení z žaloby o dlužné nájemné a žaloby o vyklizení bytu v celkové
výši 10050,- Kč v minimálních splátkách 1000,- Kč měsíčně, počátek splátek únor 2004
- nová nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců až po doplacení všech dluhů spojených
s bytem Novoměstská 171 za podmínky ztráty výhody při nezaplacení některé splátky
- nájemní smlouva bude dále prodlužována o 6 měsíců pouze pokud bude řádně hrazeno nájemné a
služby
[ 2004 - 214 ]
Lípová čp. 109
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
odepsat nevymahatelný dluh na bytě Lípová čp. 109 ve výši 53435,- Kč u p.
[ 2004 - 215 ]
Spojenecká čp. 53
rada města
trvá
*
01.01
*
na usnesení rady města 2003-1322/21 ve věci nezařazení p.
pořadník sociálních bytů na rok 2004

, na

[ 2004 - 216 ]
Na Dvorkách čp. 244 - p.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zpětvzetím žaloby o vyklizení holobytu Na Dvorkách 244 p.
*
01.02
*
s prodloužením nájemní smlouvy na holobyt Na Dvorkách 244 o vel. 1+0 pro p.
na 3
měsíce s tím, že bude řádně hrazeno nájemné na holobytě Na Dvorkách 244, splácen dluh na bytech U
Pramene 372 a Vodní - Spojka 142 měsíční částkou ve výši 500,- Kč a částkou 300,- Kč bude splácen
dluh za zpětvzetí žaloby o vyklizení holobytu vedený u
Finanční záležitosti
[ 2004 - 217 ]
Rozpočet města pro rok 2004
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
schválit rozpočet města Trutnova pro rok 2004 dle předloženého návrhu
[ 2004 - 218 ]
Finanční příspěvky pro rok 2004
rada města
schvaluje
*
01.01
*
rozdělení finančních příspěvků do 50000,- Kč pro oblast SPORTU dle návrhu tělovýchovné komise
*
01.02
*
rozdělení finančních příspěvků do 50000,- Kč pro oblast KULTURY dle upraveného návrhu kulturní
komise
*
01.03
*
rozdělení finančních příspěvků do 50000,- Kč pro oblast OSTATNÍ dle návrhu porady vedení
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
schválit rozdělení finančních příspěvků nad 50000,- Kč pro oblast SPORTU dle návrhu tělovýchovné
komise, pro oblast KULTURY dle návrhu kulturní komise a pro oblast OSTATNÍ dle návrhu porady vedení
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[ 2004 - 219 ]
Audit města za rok 2004
rada města
schvaluje
*
01.01
*
předloženou smlouvu o zajišťování auditorské činnosti se společností K KREDIT s. r. o. se sídlem
Jablonec nad Nisou, Na Roli 25, IČ 25423690. Cena za předmět smlouvy je stanovena dohodou ve výši
122000,- Kč včetně DPH.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Gereg
T:01.03.2004 *
zabezpečit uzavření smlouvy o zajištění auditorské činnosti
[ 2004 - 220 ]
Úvěrová smlouva města
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
schválit změnu úvěrové smlouvy takto:
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 608-09-01 ze dne 31.5.2001 s Českou spořitelnou a. s.
Článek II, bod 1 zní nově takto:
Smluvní strany sjednávají fixní úrokovou sazbu ve výši 4.47 % p.a.
[ 2004 - 221 ]
Statut sociálního fondu
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
schválit Statut sociálního fondu města včetně zásad pro jeho čerpání v předloženém znění s platností od
1.3.2004
[ 2004 - 222 ]
První občánek města v roce 2004
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s finančním příspěvkem ve výši 5000,- Kč prvnímu občanu města Trutnova narozenému v r. 2004, kterým
je
[ 2004 - 223 ]
Smlouva s TIC Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
schválit smlouvu s TIC Trutnov dle předloženého návrhu
Různé
[ 2004 - 224 ]
Sportovní ceny města Trutnova za rok 2003
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
udělit sportovní ceny města Trutnova za rok 2003 dle předloženého návrhu
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[ 2004 - 225 ]
Organizační řád MěÚ Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
organizační opatření č. 2/2004, organizační řád Městského úřadu Trutnov, v navrženém znění
[ 2004 - 226 ]
Organizační opatření č. 3/2000
rada města
ruší
*
01.01
*
své usnesení městské rady 1999-1224/24 ze dne 21.12.1999, kterým byla členům městské rady
stanovena finanční náhrada výdajů ve výši 300,- Kč, za zvýšené výdaje při používání soukromého
telefonu související s výkonem funkce člena městské rady
*
01.02
*
organizační opatření č. 3/2000 - náhrada výdajů za používání soukromého telefonu, určená členům
městské rady
[ 2004 - 227 ]
VŘ - komplexní telekomunikační služby pro MěÚ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
firmu GTS CZECH a. s. Hvězdova 33, 140 21 Praha 4 jako poskytovatele telekomunikačních služeb pro
budovu MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
T:01.03.2004 *
zajistit uzavření smlouvy s firmou GTS SZECH a. s. smlouvu na poskytnutí telekomunikačních služeb
(připojení k síti INTERNET a poskytnutí veřejných hlasových služeb)
[ 2004 - 228 ]
Veřejnoprávní smlouvy o přestupcích
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením veřejnoprávních smluv o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků dle zásad předloženého návrhu
[ 2004 - 229 ]
Zajištění úvěru ZŠ V Domcích
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
souhlasit se zajištěním úvěru od Komerční banky a. s. na financování nákupu multimediální a výpočetní
techniky ve výši 440000,- Kč pro Základní školu Trutnov, V Domcích 488, IČ 64201121, do výše úvěru
[ 2004 - 230 ]
Technické služby VŘ na dodávku motorové nafty
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na dodávku motorové nafty pro Technické služby dle předloženého návrhu soutěžních
podmínek
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
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[ 2004 - 231 ]
Technické služby "VŘ na dodávku štěrkodrtě, písků a kameniva"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení pro Technické služby Trutnov na dodávku štěrkodrtě, písků a kameniva dle předloženého
návrhu soutěžních podmínek
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
[ 2004 - 232 ]
Půjčky ze SFRB rada města
schvaluje
*
01.01
*
dočerpání finančních prostředků z vlastních zdrojů na další nezbytné opravy domu čp.
Královédvorská dle předloženého návrhu

ul.

ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:01.03.2004 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. R/23/03
[ 2004 - 233 ]
Změny č. 2 územního plánu města - dodatek
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
odsouhlasit dodatky v návrhu - čistopisu změn č. 2 územního plánu města Trutnova dle předloženého
návrhu
[ 2004 - 234 ]
Smlouva o postoupení práv a převzetí povinností
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu o postoupení práv a převzetí povinností (cessi) dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:01.03.2004 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s firmou euroAWK, spol. s r. o., Praha 1
[ 2004 - 235 ]
Změny č. 3 územního plánu města
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
odsouhlasit dodatečné zařazení bodu 39 do změn č. 3 územního plánu města Trutnova - zařazení
průmyslových zón Bojiště, Krkonošská, Volanovská mezi veřejně prospěšné stavby
[ 2004 - 236 ]
Stavební úpravy budovy MěÚ - vícepráce
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vícepráce u akce "Stavební úpravy MěÚ" dle předloženého návrhu
*
01.02
*
rozšíření zakázky o úpravy výtahu u akce "Stavební úpravy budovy MěÚ"
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ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:01.03.2004 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou BAK a. s. Trutnov
[ 2004 - 237 ]
Hospodaření SFRB v r. 2003
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
schválit hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2003 ve výši 9600000,- Kč
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
schválit hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2003 ve výši 15000000,- Kč
[ 2004 - 238 ]
Památník padlých 1. světové války ve Starém Rokytníku
rada města
schvaluje
*
01.01
*
firmu Kamenictví KYNO jako zhotovitele objektu SO 01 (pomník)
*
01.02
*
firmu
, jako zhotovitele objektu SO 02 (socha)
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:01.03.2004 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s firmou Kamenictví KYNO
*
02.02 Urč:Ing. Franc
T:01.03.2004 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s firmou
[ 2004 - 239 ]
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.02.2004 *
schválit poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu
[ 2004 - 240 ]
Půjčky ze SFRB - zástavní právo - p. Švarc
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech zřízeného dle zástavní smlouvy ze dne 10.1.2002 pro
zajištění pohledávky z půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 1200000,- Kč
*
01.02
*
zřízení zástavního práva na nemovitostech dle zástavní smlouvy č. R/07/04
*
01.03
*
ručení půjčky ručitelským závazkem do výše 792500,- Kč dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:01.03.2004 *
zajistit provedení výmazu a následného vkladu zástavního práva na nemovitosti
[ 2004 - 241 ]
Půjčky ze SFRB - zástavní právo rada města
schvaluje
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech ze dne 7.3.2003 pro zajištění pohledávky z půjčky ze
Státního fondu rozvoje bydlení do výše 1421250,- Kč
*
01.02
*
zřízení zástavního práva na nemovitostech dle zástavní smlouvy č. R/08/04
*
01.03
*
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ručení půjčky ručitelským závazkem do výše 947500,- Kč dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:01.03.2004 *
zajistit provedení výmazu a následného vkladu zástavního práva na nemovitostech
[ 2004 - 242 ]
1. ples Městské policie Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uspořádáním 1. plesu Městské policie Trutnov
*
01.02
*
s použitím názvu a znaku Městské policie Trutnov v souvislosti s propagací a pořádáním plesu
*
01.03
*
s použitím případného zisku z plesu na zlepšení vybavení Městské policie Trutnov
[ 2004 - 244 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 1. března 2004 od 15.00 hod v zasedací místnosti č.
301 MěÚ
Zapsala :Matoušová

Ing. Hana Horynová
místostarostka
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Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

