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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2004 - 545 ]
Šikmá - nebytové budovy
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
schválit prodej 2 nebytových budov na st. p. 815 a st. p. 1299 v ul. Šikmá, spolu se st. p. 815, st. p. 1299
a p. p. 2/5, v části města Poříčí, v obci Trutnov, k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku ze
dne 15.1.2004 p.
, trvale bytem Úpské nábřeží 149 Trutnov, za nabídkovou cenu
1610000,- Kč.
[ 2004 - 546 ]
Dlouhá čp. 344
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 344 v ul. Dlouhá na st. p. 413, spolu se st. p. 413 a p. p. 7/1, v
části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 26.1.2004
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, za nabídkovou cenu 1850000,- Kč,
při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 1480000,- Kč.
Zájemci o koupi uvedeného majetku jsou povinni projednat a uzavřít kupní smlouvu při splnění všech
stanovených podmínek do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí ZM dle § 2, odst.
1), písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do 2 měsíců)
souhlasí
*
02.01
*
se zřízením věcných břemen
1) - ve prospěch vlastníka parovodní přípojky a kondenzátního potrubí napojených a vedených v domě
čp. 344 na st. p. 413 a dále vedených po části p. p. 7/1, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci
Trutnov. Věcné břemeno spočívá v právu trvalého uložení parovodní přípojky a kondenzátního potrubí v
domě čp. 344 na st. p. 413 a na části p. p. 7/1 do domu čp. 246 na st. p. 285, vše v ulici Dlouhá, v části
města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov
- ve prospěch vlastníka parovodní přípojky a kondenzátního potrubí napojených a vedených v domě čp.
na st. p.
a dále vedených po části p. p.
, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci
Trutnov. Věcné břemeno spočívá v právu vstupu do domu čp.
na st. p.
a v právu vstupu a vjezdu
na pozemek p. p.
v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, za účelem konání
pracovních činností souvisejících s provozem, kontrolou, opravami, údržbou a případnou likvidací
parovodní přípojky a kondenzátního potrubí vedených v domě čp.
na st. p.
a po části p. p.
do
domu čp.
na st. p.
2). - ve prospěch vlastníků parovodní přípojky a kondenzátního potrubí na části st. p. 67, v části města a
k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, věcné břemeno spočívá v právu trvalého uložení parovodní
přípojky a kondenzátního potrubí na části st. p. 67, napojených z hlavního rozvodu do domu čp.
na
st. p.
vše v ulici Dlouhá, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov.
- ve prospěch vlastníků parovodní přípojky a kondenzátního potrubí na části st. p. 67, v části města a k.
ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, věcné břemeno spočívá v právu vstupu do objektu kolny na části st.
p. 67 a právo vstupu a vjezdu na pozemek st. p. 67 za účelem konání pracovních činností souvisejících s
provozem, kontrolou, opravami, údržbou a případnou likvidací parovodní přípojky a kondenzátního
potrubí, vše v ulici Dlouhá, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov.
Jednorázová celková úplata za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 100,- Kč.
[ 2004 - 547 ]
Libeč čp. 87
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 87 na st. p. 123 a zděné kolny na st. p. 121/1, v části města a k. ú.
Libeč, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 17.2.2003, nájemcům domu:

za nabídkovou cenu 1100626,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 880501,- Kč
Zájemci o koupi uvedeného majetku jsou povinni projednat a uzavřít kupní smlouvu při splnění všech
stanovených podmínek do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí ZM dle § 2, odst.
1), písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do 2 měsíců)
souhlasí
*
02.01
*
se zřízením věcného břemene na st. p. 121/1, ve prospěch vlastníků nemovitostí - domů čp.
na st. p.
a pozemků st. p
spočívající v právu vstupu, chůze a jízdy jedno i vícestopými vozidly na st. p.
bez práva parkování. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zajištění přístupu a příjezdu na st. p.
, vše v obci Trutnov, v k. ú. a části města Libeč. Jednorázová celková
úplata za zařízení věcného břemene je stanovena ve výši 100,- Kč.
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[ 2004 - 548 ]
Mladobucká čp. 98
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 98 a dřevěné kolny v ul. Mladobucká, vše na st. p. 26, spolu se st.
p. 26 a p. p. 321/1, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 25.5.2003, prostřednictvím realitní kanceláře za cenu platnou pro 2. kolo 18. prodejní
vlny, t.j. za 898613,- Kč.
[ 2004 - 549 ]
Na Odbočce čp. 235
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 235 a zděné kolny v ul. Na Odbočce, vše na st. p. 263, spolu se st.
p. 263 a p. p. 317/4, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 19.5.2003, prostřednictvím realitní kanceláře za cenu platnou pro 2. kolo 18. prodejní
vlny, t.j. za 1089285,- Kč.
[ 2004 - 550 ]
Voletiny čp. 149
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 149 na st. p. 216 a garáže na st. p. 249, spolu se st. p. 216, 249 a
p. p. 22/3, v části města a k. ú. Voletiny, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
17.5.2003, prostřednictvím realitní kanceláře s nabídkovou cenou platnou pro 2. kolo 18. prodejní vlny, t.j.
za 1534860,- Kč.
[ 2004 - 551 ]
Národní čp. 184
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 184 a dřevěné kolny v ulici Národní, vše na st. p. 936 a dřevěného
altánu na p. p. 236/75, spolu se st. p. 936 a p. p. 236/75, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú.
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 22.5.2003,
, trvale
, za nabídnutou cenu 1500000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej...,§ 14,
odst. 1) za 1200000,- Kč.
Zájemci o koupi uvedeného majetku jsou povinni projednat a uzavřít kupní smlouvu při splnění všech
stanovených podmínek do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí ZM dle § 2, odst.
1), písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do 2 měsíců)
[ 2004 - 552 ]
Sokolovská čp. 314
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 314 na st. p. 3547 v ul. Sokolovská, spolu se st. p. 3547 a p. p.
602/3, v části města Dolní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, prostřednictvím realitní kanceláře za cenu
platnou pro 2. kolo 18. prodejní vlny, t.j. za 1549143,- Kč.
[ 2004 - 553 ]
Dolní Promenáda čp. 124
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení 2003-1353/22 v plném znění
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
zařadit prodej nemovitostí - domu čp. 124 na st. p. 715 v ul. Dolní Promenáda, spolu se st. p. 715, v části
města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov v rozsahu znaleckého posudku ze dne 2.12.2003 do 2.
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kola 19. prodejní vlny se 3 volnými byty (současný stav) za navýšenou cenu v souladu s usnesením MZ
č. 2000-258/6 o 3 volné bytové jednotky za 1843149,- Kč.
[ 2004 - 554 ]
Benešova čp. 223
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
schválit prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitostí - domu čp. 223, garáže a
zděné kolny vše na st. p. 236 v ul. Benešova, spolu se st. p. 236 v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k.
ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 31.1.2003, a to do 30.6.2004.
[ 2004 - 555 ]
Náchodská čp. 179
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
zrušit usnesení zastupitelstva 2004-76/2 v plném znění
[ 2004 - 556 ]
Horská čp. 47
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
schválit zařazení prodeje nemovitostí - domu čp. 47 a 1 zděné kolny s nebytovým prostorem - garáží, vše
na st. p. 53/1 a 1 zděná kolna na st. p. 53/3, vše v ul. Horská, spolu se st. p. 53/1 a 53/3, v části města a
k. ú. Dolní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 17.7.2002, do 2. kola 15.
prodejní vlny, za cenu platnou pro 1. kolo, t.j. za 996268,- Kč.
[ 2004 - 557 ]
Dlouhá čp. 180
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 180 na st. p. 367 a kolny na p. p. 220/4, vše v ul. Dlouhá, spolu se
st. p. 367 a p. p. 220/4, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 22.2.2004, do vlastnictví nájemců domu:

za celkovou nabídnutou cenu 2024900,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., , § 14, odst. 1) za
1619920,- Kč (cena byla navýšena v souladu s usnesením MZ 2000-258/6)
Zájemci o koupi uvedeného majetku jsou povinni projednat a uzavřít kupní smlouvu při splnění všech
stanovených podmínek do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí ZM dle § 2, odst.
1), písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do 2 měsíců)
[ 2004 - 558 ]
Komenského čp. 343 - 344
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domů čp. 343 na st. p. 1689 a čp. 344 na st. p. 1688 v ul. Komenského,
spolu se st. p. 1688 a 1689, v části města Horní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 1.12.2003, do spoluvlastnictví nájemců domu:
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za celkovou nabídkovou cenu 1224022,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..§ 14, odst.1) za 979218,- Kč.
Zájemci o koupi uvedeného majetku jsou povinni projednat a uzavřít kupní smlouvu při splnění všech
stanovených podmínek do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí ZM dle § 2, odst.
1), písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do 2 měsíců)
[ 2004 - 559 ]
Polská čp. 189
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
schválit prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 189/7, v domě čp. 189
v ul. Polská, na st. p. 1187, včetně spoluvlastnického podílu na st. p. 1187 a společných částech domu, v
části města Dolní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, a to do 31.5.2004
Nemovitosti - záměr města
[ 2004 - 560 ]
Libeč čp. 57
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zveřejnění záměru prodeje domu čp. 57 Libeč - bývalá mateřská škola na st. p. 208, spolu se st. p. 208 o
2
výměře 993 m v k. ú. Libeč, obec Trutnov, na dobu 30 dnů. Cena k jednání bude stanovena ve výši
700000,- Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2004 - 561 ]
Horská čp. 238
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory Horská 238, umístěné v I. NP o celkové
2
2
2
2
2
výměře 109.38 m (1 lékárna 28.29 m , 1 příjem 7.50 m , 1 sklad 30.06 m , 1 přípravna 16.17 m , 1
2
2
2
2
2
chodba 3.51 m , 1 vchod 3.75 m , 1 šatna 2.25 m , 1 komora 2.03 m , 2 umývárny 12.19 m a 2 WC
2
2
3.63 m )
na dobu dalších 5 let za nájemné ve výši 805,- Kč/m /rok za lékárnu a
2
2
příjem, 550,- Kč/m /rok za sklad, přípravnu, chodbu a vchod a 485,- Kč/m /rok za šatnu, komoru,
umývárny a 2 WC za účelem provozování lékárny
[ 2004 - 562 ]
Kryblická bez čp. - skleník na st. p. 5134
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory Kryblická bez čp. - skleník na st. p. 5134 v
2
2
2
k. ú. Trutnov, umístěné v I. NP o celkové výměře 112.00 m (56.00 m zděná přízemní stavby, 56.00 m
skleník), Základní škole kpt. Jaroše Trutnov na dobu dalších 5 let za stejných nájemních podmínek za
účelem provozování pěstitelských prací a družiny s tím, že nájemce bude po celou dobu nájemního
vztahu provádět na vlastní náklady veškeré opravy a údržbu objektu
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Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2004 - 563 ]
Jihoslovanská čp. 142
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 142 Jihoslovanská, umístěný v I. NP o výměře
2
14.40 m (1 prodejna) s p.
na dobu dalších 5 let za stejných nájemních podmínek za
účelem provozování prodejny automatických systémů garážových vrat a prodejny textilu a potřeb pro
volný čas.
[ 2004 - 564 ]
Kiosek v areálu rekreačního střediska DOLCE
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s uzavřením nájemní smlouvy na kiosek č. 2 (občerstvení u kempu) o výměře 37 m v areálu
rekreačního střediska Dolce s
za stejných nájemních podmínek jako současný
nájemce p.
[ 2004 - 565 ]
Půdní vestavby v městské památkové zóně
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o výstavbě a podmínkách budoucí nájemní smlouvy na půdní prostor za účelem
vybudování bytu 1+2 s příslušenstvím v objektu Krakonošovo náměstí čp. 125 a čp. 126 o celkové
2
výměře 120 m (půdní prostor ve východní části objektů) s p.
za nájemné ve výši 1.1
násobku nájmu. Realizace tohoto záměru bude provedena dle Zásad č. 5/2003 města Trutnova s tím, že
bude respektována příloha územního plánu městské památkové zóny města Trutnova od
kde jsou uvedeny náměty na architektonické ztvárnění půdních vestaveb. Stavba musí být
dokončena za podmínek dle platných vydaných rozhodnutí a to stavebního povolení, vydaného odborem
výstavby MěÚ Trutnov ze dne 3.6.1991, č.j. výst. 963/91/Mi a rozhodnutí ze dne 28.5.1997 č.j.
3775/4186/97/Do. Nový nájemce je povinen zažádat stavební úřad o povolení změny stavby před jejím
dokončením v souladu s § 68 stavebního zákona.
Pozemky - záměr města
[ 2004 - 566 ]
p. p. 163/9, k. ú. Horní Maršov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit prodej p. p. 163/9 (85 m ) v k. ú. Horní Maršov firmě VAK Trutnov, a. s., na
pozemku se nachází vodohospodářské zařízení (prameništní objekt), z kterého je vedena pitná voda pro
město Trutnov, za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 780,- Kč s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
[ 2004 - 567 ]
p. p. 143/10, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit prodej části p. p. 143/10 (161 m ) v k. ú. Bojiště u
2
k rozšíření vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 125,- Kč/m s tím, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem
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[ 2004 - 568 ]
p. p. 1388 a násl., k. ú. Javorník v Krkonoších
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
2
se záměrem města zveřejnit prodej p. p. 1388 (746 m ), p. p. 1389/2 (1080 m ) a p. p. 145/3 (70 m ) v
k. ú. Javorník v Krkonoších, nacházejících se v horní části obce, Družstvu "Moria" za kupní cenu 57000,Kč.
[ 2004 - 569 ]
p. p. 68, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem p. p. 68 (71 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Vězeňská,
2
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok s
tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba nových stromů musí být předem projednána a schválena
pronajímatelem.
[ 2004 - 570 ]
p. p. 1501/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 1501/4 (cca 625 m ) v k. ú. Trutnov, Kryblice, p.
2
2
2
z toho cca 609 m k zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m /rok a cca 16 m k umístění
2
drobné stavby pro psy a k chovu těchto psů za nájemné 10,- Kč/m /rok na dobu neurčitou s tím, že
jakákoliv výstavba nebo výsadba nových stromů musí být předem projednána a schválena
pronajímatelem
[ 2004 - 571 ]
p. p. 273/187, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem p. p. 273/187 (182 m ) v k. ú. Trutnov, ul. O. Nedbala,
2
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv
výstavba nebo výsadba nových stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 572 ]
p. p. 236/86, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem p. p. 236/86 (287 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Na Záduší, k
2
zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo
2
výsadba nových stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem. Z toho cca 143.5 m
2
p.
a cca 143.5 m
. Zveřejnění zaslat zbývajícím dvěma
spoluvlastníkům domu čp. 165.
[ 2004 - 573 ]
p. p. 1561/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem dvou částí p. p. 1561/2 (celkem cca 600 m ) v k. ú. Poříčí u
Trutnov, ul. Polská, p.
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 2,2
Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba nových stromů musí být předem projednána a
schválena pronajímatelem.
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[ 2004 - 574 ]
p. p. 37/1, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 37/1 (cca 7452 m ) v k. ú. Volanov FK SOKOL VRAPO
VOLANOV ke sportovní činnosti na dobu neurčitou za nájemné 150,- Kč/rok s platností od 1.5.2004 a s
tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba nových stromů musí být předem projednána a schválena
pronajímatelem.
[ 2004 - 575 ]
p. p. 317/4, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem p. p. 317/4 (cca 2960 m ) v k. ú. Bojiště u Trutnova, ul.
2
Rokytnická,
za účelem sečení trávy na dobu neurčitou za nájemné 0.10 Kč/m /rok s
tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba nových stromů musí být předem projednána a schválena
pronajímatelem
[ 2004 - 576 ]
p. p. 1166/77, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 1166/77 (cca 85 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul.
2
Májová,
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 2,- Kč/m /rok s tím, že
jakákoliv výstavba nebo výsadba nových stromů není povolena
[ 2004 - 577 ]
p. p. 29, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 29 (1612 m ) v k. ú. Starý Rokytník p.
na
2
dobu neurčitou za účelem sekání trávy za nabízené nájemné 0.10 Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba
nebo výsadba nových stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2004 - 578 ]
p. p. 1166/77, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 1166/77 (cca 85 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul.
2
Májová,
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 2,- Kč/m /rok s tím,
že jakákoliv výstavba nebo výsadba nových stromů není povolena.
[ 2004 - 579 ]
p. p. 278/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem p. p. 278/3 (60 m ) v k. ú. Trutnov
2
zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv
výstavba nebo výsadba nových stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2004 - 580 ]
p. p. 2132/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 2132/4 (1280 m ) v k. ú. Trutnov, ul. J. R. z Dubé, p.
k zajištění přístupu k pronajaté hale a k umístění plynových nádrží určených pro
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vytápění haly na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba
nových stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
2

[ 2004 - 581 ]
p. p. 2533, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem p. p. 2533 (188 m ) v k. ú. Trutnov, Kryblice, ul. Kacíř,
2
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv
výstavba nebo výsadba nových stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2004 - 582 ]
p. p. 236/69, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem p. p. 236/69 (179 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Na Záduší, pěti
zájemcům
1. p.
2.
3.
4. p.
5. p.
2
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo
výsadba nových stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 583 ]
p. p. 1177/13, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem města zveřejnit poskytnutí pozemku, t.j. části p. p. 1177/13 v k. ú. Horní Staré Město, ul.
Mírová, firmě STA-MONT STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s. r. o., se sídlem Mírová 661, Trutnov, Horní Staré
2
Město, k umístění jednoho reklamního poutače s reklamní plochou do 2 m pohledové plochy za
poplatek 3000,- Kč/rok
[ 2004 - 584 ]
p. p. 132, k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit poskytnutí části p. p. 132 (cca 2 m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se ve
veřejné zeleni na Malém náměstí, Obchodní akademii Trutnov k umístění informační vývěsky pro
studenty a veřejnost na dobu neurčitou za poplatek ve výši 1000,- Kč/rok
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Mikulecký
T:24.05.2004 *
2
jednat s Obchodní akademií Trutnov o poplatku za umístění informační vývěsky ve výši 1500,- Kč/m /rok
[ 2004 - 585 ]
p. p. 40, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 40 (cca 24 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova p.
k umístění stávající plechové garáže na dobu určitou do 31.12.2006 za nájemné 90,2
2
2
Kč/m /rok 2004, 100,- Kč/m /rok 2005 a 110,- Kč/m /rok 2006
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[ 2004 - 586 ]
p. p. 2085/3 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem města zveřejnit směnu pozemků v k. ú. Trutnov, nacházející se v areálu bývalých kasáren,
2
část p. p. 2085/3 a část p. p. 2085/20 (celkem cca 45 m ), které jsou ve vlastnictví města Trutnov, za
2
část p. p.
a část p. p.
(celkem cca 45 m ), které jsou ve vlastnictví
, za účelem zřízení parkových úprav, bez finančního dorovnání s
tím, že žadatelé o směnu hradí veškeré náklady se směnou spojené.
[ 2004 - 587 ]
p. p. 1912/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 1912/1 (cca 332 m ) v k. ú. Horní Staré Město p.
Č
k využití na manipulační plochu a uložení inženýrských sítí, které budou vedeny k
2
nemovitostem ve vlastnictví žadatele, na dobu neurčitou za nájemné 2,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv
výstavba nebo výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2004 - 588 ]
p. p. 55 a násl., k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města na min. 15 dnů zveřejnit nájem části p. p. 55 (cca 3000 m ) v k. ú. Dolní Staré Město
2
za účelem zřízení dočasného sportoviště pro cyklotrial, st. p. 1595 (2205 m ) včetně provozních objektů
2
2
na st. p. 1595 (bufet, restaurace, terasa a kabiny), p. p. 790/1 (3232 m ) a p. p. 790/3 (9718 m v k. ú.
Trutnov - areál městského koupaliště a objekt tribuny na st. p. 5573 v k. ú. Trutnov - městský stadion Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov na dobu určitou do 1.3.2015 za roční nájemné 150,- Kč
*
01.02
*
s opravou usnesení rady města 2004-470/7 ze dne 13.4.2004, kde bude namísto ročního stávajícího
nájemného 50,- Kč, uvedeno za roční nájemné 150,- Kč.
[ 2004 - 589 ]
p. p. 2909 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
zrušit usnesení ZM 2003-324/6 ze dne 8. prosince 2003, kterým byl schválen prodej části p. p. 2909 (cca
2
2
160 m ) a části p. p. 2911 (cca 112 m ) v k. ú. Trutnov, nacházejících se na Středním Předměstí, ul.
Železničářská, Společenství vlastníků bytů v Trutnově, Železničářská čp. 440 - 441, zastoupeném p.
k získání zázemí kolem domu za nabízenou kupní cenu 250,2
Kč/m s tím, že úhrada kupní ceny bude realizována před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však do
31.12.2004 a s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků
nesouhlasí
*
02.01
*
se záměrem města zveřejnit prodej části p. p. 2911, části p. p. 2913 a části p. p. 2914 v k. ú. Trutnov
Bytovému družstvu Bouchalka
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2004 - 590 ]
p. p. 1787/1, 1787/2, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
schválit směnu pozemků v k. ú. Trutnov, ul. Pražská, lokalita bývalé benzinové pumpy:
2
část p. p. 1787/1 (cca 60 m )
2
2
část p. p. 1787/2 (cca 120 m ) - celkem cca 180 m ve vlastnictví města Trutnov (na těchto pozemcích
2
bude umístěna stavba komerčního objektu) za st. p. 467 (cca 119 m ) ve vlastnictví p.

13

s finančním dorovnáním ve výši 1500,- Kč/m ve prospěch města Trutnov s tím, že směna bude
realizována až po kolaudaci stavby komerčního objektu a čtyř míst k stání, nejpozději však do 30 dnů po
kolaudaci. V případě dodržení termínu kolaudace stavba komerčního objektu a čtyř míst k stání, t.j. do
2
31.12.2005, bude uhrazená záloha (100,- Kč/m /rok) za pronájem části p. p. 1787/1 a p. p. 1787/2 v k. ú.
Trutnov dle podmínek nájemní smlouvy odečtena od doplatku.
Veškeré náklady spojené se směnou uhradí investor staveb p.
2

[ 2004 - 591 ]
p. p. 278/2, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
2
schválit prodej p. p. 278/2 (112 m ) v k. ú. Trutnov
k
2
rozšíření vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem
[ 2004 - 592 ]
st. p. 112/2, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
2
schválit prodej st. p. 112/2 (71 m ) v k. ú. Lhota u Trutnova
2
125,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem

za nabízenou kupní cenu

[ 2004 - 593 ]
p. p. 760/1 a násl., k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
schválit směnu pozemků v k. ú. Lhota u Trutnova, nacházejících se z části pod tělesem komunikace a z
části kolem této komunikace, která je odbočkou z ul. Lhotecká, přes potok kolem domu čp. 1 (Čepelka)
2
2
do městských lesů, t.j. část p. p. 760/1 (cca 474 m ) ve vlastnictví města Trutnov za p. p. 767/4 (246 m )
2
2
a p. p. 767/3 (228 m ) - celkem 474 m - s vlastníkem těchto pozemků za účelem majetkoprávního
narovnání k pozemkům bez finančního dorovnání
[ 2004 - 594 ]
p. p. 1115/2, 1115/1, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
souhlasit s úpravou textu usnesení 2002-259/5 v tomto znění:
2
2
ZM souhlasí s bezúplatným převodem části p. p. 1115/2 (cca 1140 m ) a části p. p. 1115/1 (cca 2200 m )
v k. ú. Starý Rokytník dle zákona č. 95/1999 Sb. od Pozemkového fondu ČR do majetku města Trutnov.
[ 2004 - 595 ]
p. p. 2472, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
2
schválit pronájem s budoucí koupí části p. p. 2472 (cca 300 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Spojenecká, firmě
JAMIM s. r. o. za účelem podnikatelského záměru výstavby obytného domu s nebytovými prostory pro
garáže k stání (cca 30 místy) za těchto podmínek:
- před podpisem nájemní smlouvy s dohodou o budoucí koupi předloží firma JAMIM vyjádření DI PČR k
zřízení výjezdu z plánovaného objektu do ul. Spojenecká
- před podpisem nájemní smlouvy s dohodou o budoucí koupi předloží firma JAMIM souhlas ORM
(KVRM) a OV s projektovou dokumentací na plánovanou výstavbu s tím, že rampa pro zásobování ovoce
a zeleniny v čp. 559 bude řešena v rámci výstavby nového objektu
2
- nájemné se stanovuje ve výši 30,- Kč/m /rok, k tomu se bude hradit záloha na cenu kupní ve výši 100,2
Kč/m /rok, která v případě dodržení termínu kolaudace bude odečtena od ceny kupní, celková částka
2
tedy bude činit 130,- Kč/m /rok
- kolaudace stavby musí být realizována nejpozději do 31.12.2007
- nejdéle do 30 dnů kolaudaci uzavře nájemce s pronajímatelem kupní smlouvu za kupní cenu ve výši
2
1500,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
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- v případě nedodržení termínu kolaudace uhrazená záloha na cenu kupní propadne ve prospěch města
2
a nájemné se upraví od 1.1.2008 ve výši 150,- Kč/m /rok, přičemž v tomto nájemném nebude žádná
odpočitatelná položka (záloha) a město nebude vázáno prodejem
[ 2004 - 596 ]
p. p. 1722/7, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
2
schválit prodej části p. p. 1722/7 (cca 270 m ) v k. ú. Trutnov, ul. U Parku,
2
k zajištění přístupu na jejich pozemek p. p. 1722/6 za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m
souhlasí
*
02.01
*
2
s pronájmem pozemků v k. ú. Trutnov, ul. U Parku, části p. p. 1722/7 (cca 119 m )
a
2
části p. p. 1722/7 (cca 108 m ) pí Evě Možíšové k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné
2
3,- Kč/m /rok
[ 2004 - 597 ]
p. p. 2142/14, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím daru ve výši 825767,- Kč, který bude realizován dvěma dárci, t.j.
OLFIN CAR s. r. o. Trutnov s tím, že každý dárce uhradí jednu polovinu darované částky.

a firmou

doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
vzít na vědomí upřesnění usnesení ZM č. 2004-103/2, bod 02.02, že dar ve výši 825767,- Kč bude
realizován dvěma dárci, t.j.
a firmou OLFIN CAR s. r. o. Trutnov s tím, že každý
dárce uhradí jednu polovinu darované částky.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2004 - 598 ]
p. p. 90/2, p. p. 93, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
s pronájmem p. p. 90/2 (432 m ) a p. p. 93 (106 m ) v k. ú. Lhota u Trutnova
k
2
zahrádkářským účelům za nabízené nájemné 1,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba
stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 599 ]
p. p. 37/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem pozemků v k. ú. Poříčí u Trutnova p.
na dobu určitou do 31.12.2007
2
2
1. část p. p. 37/3 (cca 17 m ) k umístění plechové garáže za nájemné 60,- Kč/m /rok pro rok 2004, 70,2
2
2
Kč/m /rok pro rok 2005, 80,- Kč/m /rok pro rok 2006, 90,- Kč/m /rok pro r. 2007
2
2
2. část p. p. 37/3 (cca 16 m ) k umístění kotce pro psa a chovu psa za nájemné 10,- Kč/m /rok
2
2
3. část p. p. 37/3 (cca 12 m ) k umístění altánu za nájemné 10,- Kč/m /rok
2
2
4. část p. p. 37/3 (cca 7 m ) k umístění přístřešku za nájemné 10,- Kč/m /rok
[ 2004 - 600 ]
p. p. 233/9, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p. p. 233/9 (128 m ) v k. ú. Voletiny
k rekreačním
účelům za nabízené nájemné 150,- Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být
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předem projednána a schválena pronajímatelem a se závazkem nájemce umožnit vlastníkům sousední p.
p. 233/1, st. p. 192 a objektu chaty na st. p. 192 přístup k těmto nemovitostem
[ 2004 - 601 ]
p. p. 549/5, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 549/5 (cca 300 m ) v k. ú. Studenec u Trutnova k umístění stanoviště včelstev a
2
na přístupovou cestu k úlům p.
na dobu neurčitou za nabízené nájemné 1,- Kč/m /rok
s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 602 ]
p. p. 722/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 722/8 v k. ú. Trutnov, ul. Náchodská, k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou
ve prospěch tří níže jmenovaných s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být předem
projednána a schválena pronajímatelem:
2
2
1. cca 300 m p.
za nájemné 3.20 Kč/m /rok
2
2
2. cca 200 m
za nájemné 10,- Kč/m /rok
2
2
3. cca 300 m p.
za nájemné 3,- Kč/m /rok
[ 2004 - 603 ]
p. p. 43/1, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
s pronájmem p. p. 43/1 /2193 m ) v k. ú. Babí p.
na dobu neurčitou, z toho cca 2185 m
2
2
na sečení trávy za nájemné 0.10 Kč/m /rok a cca 8 m k zahrádkářským účelům za nájemné 1,2
Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba nových stromů musí být předem projednána a
schválena pronajímatelem
[ 2004 - 604 ]
p. p. 126 a násl., k. ú. Bezděkov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch firmy VAK a. s. Trutnov jako oprávněného na
jeho právo trvalého uložení stavby "Vodovod Bezděkov" v p. p. 126, p. p. 123, p. p. 50 a p. p. 53 v k. ú.
Bezděkov. Dále pro právo oprávněného ke vstupu a vjezdu na části výše uvedených pozemků za účelem
konání pracovních činnosti 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
zřízeném věcného břemene uhradí oprávněný. Oprávněný ke stavebnímu povolení doloží stanovisko
případných nájemců dotčených pozemků.
[ 2004 - 636 ]
st. p. 2982/1 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 950802 a dodatku č. 1 k této smlouvě s firmou RADIÁLKA Hradec
2
2
Králové, s. r. o., na pronájem části st. p. 2982/1 (570 m ), části p. p. 2272/1 (514 m ) a části p. p. 702/1
(727 m2) v k. ú. Trutnov k 30.4.2004 dohodou s podmínkou, že nájemce uhradí nájemné za I. čtvrtletí
2004 před podpisem dohody
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Majetek města - různé
[ 2004 - 605 ]
Rekreační areál DOLCE
rada města
schvaluje
*
01.01
*
provedení oprav okapových žlabů bungalovů na Dolcích dodavatelsky firmou
v celkové ceně 99750,- Kč.
[ 2004 - 606 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zařazením objektů Gymnázium Trutnov, zastoupené ředitelem
, Jiráskovo
nám. 325, Trutnov do I. kategorie dle ceníku služeb za monitorování signálu z elektronické
zabezpečovací signalizace na pult centralizované ochrany.
[ 2004 - 607 ]
Výpovědi pojistných smluv
rada města
schvaluje
*
01.01
*
ukončení pojistné smlouvy č. 5809014578 na Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou
zaměstnavateli k 3.7.2004
*
01.02
*
ukončení pojistné smlouvy č. 50955080-58 na Pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí k
30.6.2004
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Mikulecký
T:24.05.2004 *
vypovědět výše uvedené smlouvy Kooperativě, pojišťovně a. s.
Bytové záležitosti
[ 2004 - 608 ]
Š
rada města
nesouhlasí
*
01.01
s mimořádným přidělením sociálního bytu

*
Š

[ 2004 - 609 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ponecháním bytu v užívání
za podmínky:
uzavřou splátkový kalendář na úhradu zbývajících soudních nákladů ve výši 9450,- Kč
a poplatku z prodlení ve výši 16646,- Kč, splátky v minimální výši 1500,- Kč měsíčně počínaje měsícem
květen 2004
- po úhradě všech dluhů bude uzavřena nová nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců
- nájemní smlouva bude prodlužována o 6 měsíců za podmínky řádného hrazení nájemného a služeb
[ 2004 - 610 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
se zpětvzetím žaloby na vyklizení bytu
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*

[ 2004 - 611 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
za podmínky schválení zastupitelstvem města s ponecháním bytu v užívání p.
pouze za následujících podmínek:
- p.
se písemně zaváže k úhradě dluhu za byt Voletinská 410 ve výši 36368,- Kč, poplatku z
prodlení, nedoplatku služeb roku 2002 ve výši 3157,- Kč, nedoplatku služeb roku 2003 ve výši 1659,- Kč,
poštovné 35,- Kč, předpokládaných soudních nákladů ve výši 16080,- a nákladů exekučního řízení
pravidelnými splátkami v minimální výši 2500,- Kč měsíčně
- po úhradě všech dluhů bude uzavřena nová nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců
- nájemní smlouva bude dále prodlužována o 6 měsíců pouze pokud bude řádně hrazeno nájemné a
služby
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
schválit ponechání bytu v užívání p.

T:17.05.2004 *

[ 2004 - 612 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
odepsat nevymahatelný dluh na bytě Žižkova 468 ve výši 43612,- Kč u p.
[ 2004 - 613 ]
Přidělení jedné bytové jednotky - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení jedné bytové jednotky na základě výběrového řízení žadatelům s nejvyšší nabídkou včetně
náhradníků na adrese:
Barvířská čp. 27 o vel. 1+1 I. kat.
1.
za měsíční nájemné ve výši
2068,- Kč
částka po vrácení bytu 1+1 (4892,- Kč)
2.
Š
4268,- Kč
3.
4200,- Kč
4.
4068,- Kč
5. - 6.
4000,- Kč
5. - 6.
4000,- Kč
7. - 8.
3800,- Kč
7. - 8.
3800,- Kč
9.
3700,- Kč
10.
5000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy včetně splacení kauce do 10 ti kalendářních dnů po
vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. Pokud u žadatelů na prvních
místech budou nabídky na měsíční nájemné ve stejné výši, bude postupováno losováním.
V případě, že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze 1 byt. Ostatní,
které si nevybere, budou nabídnuty dalším žadatelům v pořadí.
souhlasí
*
02.01
*
s vyřazením z výběrového řízení na b.j. Barvířská 27 p.
Š
3500,- Kč, p.
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s částkou ve výši

[ 2004 - 614 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244

*

[ 2004 - 615 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244 p.

*

[ 2004 - 616 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu č. 5 Na Dvorkách 244 o vel. 1+0 na dobu určitou 3 měsíce pro
souhlasí
*
02.01
*
s podáním žaloby na vyklizení holobytu č. 5 Na Dvorkách 244
[ 2004 - 617 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
za podmínky schválení zastupitelstvem města s přidělením náhradního bytu o vel. 1+2 I. kat. a zařazení
na pořadník náhradních bytů r. 2004 na 2. místo pro
Š
(pokud bude
město Trutnov majitelem domu Polská 154ú
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
schválit uzavření nájemní smlouvy na byt o vel. 1+2 I. - II. kategorie pro
Finanční záležitosti
[ 2004 - 618 ]
Úpravy rozpočtu města pro r. 2004
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
schválit úpravy rozpočtu města Trutnova pro rok 2004 v odvětvovém třídění dle předloženého návrhu
[ 2004 - 619 ]
Doplatek ročních odměn ředitelů PO za r. 2003
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výši doplatků ročních odměn ředitelů příspěvkových organizací za rok 2003 včetně odměny za
zhodnocení činnosti příspěvkových organizací v roce 2003 dle předloženého návrhu
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[ 2004 - 620 ]
Finanční příspěvek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 5000,- Kč z rozpočtu města Klubu filatelistů Trutnov na
částečné krytí nákladů souvisejících s pořádáním výstavy
Různé
[ 2004 - 621 ]
Technické služby - prodej dlažby
rada města
schvaluje
*
01.01
*
prodej 60 palet použité dlažby o rozměru 30/30 zájemcům za cenu 5,- Kč/kus
[ 2004 - 622 ]
TJ LOKOMOTIVA - ceníky vstupného
rada města
schvaluje
*
01.01
*
úpravu vstupného na letní koupaliště - z ceníku se vypouští rodinné vstupné
*
01.02
*
ceník vstupného pro zimní stadion, krytý bazén a saunu dle předloženého návrhu s tím, že děti do šesti
let mají vstup zdarma
[ 2004 - 623 ]
Projekt regenerace panelového sídliště - HSM
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
schválit předložený projekt regenerace panelového sídliště Trutnov - Horní Staré Město
[ 2004 - 624 ]
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
schválit poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu
[ 2004 - 625 ]
Půjčky ze SFRB - smlouvy o půjčce
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvy o poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení včetně splátkového kalendáře dle
předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:24.05.2004 *
zajistit uzavření smluv o poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení
[ 2004 - 626 ]
Stavební úpravy MěÚ - vícepráce
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vícepráce při stavebních úpravách MěÚ dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:24.05.2004 *
zapracovat odsouhlasení víceprací do dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
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[ 2004 - 627 ]
VŘ "Rekonstrukce technologického zařízení VS 03"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce technologického zařízení ohřevu TUV
na VS č. 03, Prokopa Holého 466, Trutnov"
*
01.02
*
firmu G-TEAM Progres s. r. o. Trutnov 3 vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce
technologického zařízení ohřevu TUV na VS č. 03"
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:24.05.2004 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou G-TEAM Progres s. r. o. Trutnov 3
[ 2004 - 628 ]
VŘ "Rekonstrukce technologického zařízení VS 06"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce technologického zařízení ohřevu TUV
na VS č. 06, Trutnov - Křižíkova"
*
01.02
*
firmu STEP Trutnov a. s. vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce
technologického zařízení ohřevu TUV na VS č. 06, Trutnov - Křižíkova"
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:24.05.2004 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou STEP Trutnov a. s.
[ 2004 - 629 ]
Změny č. 3 územního plánu města
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
vzít na vědomí dodatečné rozšíření změn č. 3 územního plánu města
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
vzít na vědomí celkový seznam změn č. 3 územního plánu města
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
souhlasit s vyřazením lokalit č. 2, 18 a 32 ze seznamu změn č. 3 územního plánu města
[ 2004 - 630 ]
VŘ "Rekonstrukce technologie VS 52"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce technologie ÚT, TUV, MaR
elektroinstalace na VS 52, Lípové nám. 217, Trutnov - Poříčí"
*
01.02
*
firmu R.O.K. 93 s. r. o. Trutnov 3 vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce
technologie ÚT, TUV, MaR - elektroinstalace na VS 52, Lípové nám. 217, Trutnov - Poříčí"
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:24.05.2004 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou R.O.K. 93 s. r. o. Trutnov 3
[ 2004 - 631 ]
Kulturní cena města za rok 2003
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
neudělit Kulturní cenu města Trutnova za rok 2003
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[ 2004 - 632 ]
Výtvarný salon královských věnných měst 2004
rada města
bere na vědomí,
*
01.01
*
že město Trutnov bude na Výtvarném salonu královských věnných měst 2004 reprezentovat
[ 2004 - 633 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
prodej kopečkové zmrzliny p.
na Horské ulici (před provozovnou Koberce Brázda) v
období jarní a letní sezony
*
01.02
*
umístit předzahrádku před stávající restauraci "Hospůdka pod lékárnou", Horská ul. 64,
na městském pozemku č. 150/1
ukládá
*
02.01 Urč:pí Všetečková
T:24.05.2004 *
informovat všechny žadatele o rozhodnutí rady města
[ 2004 - 634 ]
Program prevence kriminality na rok 2004
rada města
schvaluje
*
01.01
*
"Program prevence kriminality na rok 2004" dle předloženého návrhu
[ 2004 - 635 ]
Euroregion Glacensis
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.05.2004 *
schválit změnu stanov Sdružení Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
dle předloženého návrhu
[ 2004 - 636 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 24. května 2004 od 15.00 hod v zasedací místnosti č.
301 MěÚ
Zapsala :Matoušová

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

