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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2014 - 1142 ]
Lípové náměstí čp. 264
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:15.12.2014 *
schválit záměr prodeje nemovité věci - volné bytové jednotky č. 264/4 o velikosti 1 + 2 o výměře 88.14 m²
v domě čp. 264 na st.p. 276, Lípové náměstí, v části obce Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova,
včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 276 ve výši 8814/68416,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 07.07.2014 a Prohlášení vlastníka ze dne 07.01.2008. Prodeji bude
předcházet nové obecné zveřejnění, mimo Zásad pro prodej.., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny,
s úvodní cenou pro jednání ve výši 495 000,- Kč
Nebytové prostory - záměr města
[ 2014 - 1143 ]
Farská čp. 162
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 162 Farská, umístěné v I. NP o celkové
výměře 28.05 m²
na dobu neurčitou za účelem užívání prostoru jako sklepu k bytu.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení tohoto prostoru nájemci uhrazeno.
Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy, obsahující zejména výši
nabízeného nájemného, do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě je i
oprávněna svou nabídku případně ještě navýšit. Nájemce bude poté vybrán dle výše nabídnutého
nájemného. Nepodá-li nabídku žádný zájemce o pronájem a nedojde-li ani k navýšení původně nabízeného
nájemného
, bude jako nájemce vybrána
s tím, že jím
nabízené nájemné není nižší než nájemné v daném místě a čase obvyklé.
[ 2014 - 1144 ]
Komenského čp. 399 - reklamní plocha
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část východní stěny uvnitř sportovní haly při Základní škole,
Trutnov, Komenského 399, o celkové ploše 2,4 m² obchodní korporaci KOLOMÝ s. r. o., zastoupené p.
se sídlem Mladé Buky čp. 152, IČ 25267531, od 01.01.2015 na dobu
neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou za nájemné dohodou ve výši 5 000,- Kč za měsíc včetně DPH
k reklamním účelům.
*
01.02
*
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, uzavřené dne 21.01.2014 ve znění, jak je přílohou
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předloženého materiálu za podmínky, že ke zveřejněnému záměru nebudou do stanoveného termínu
podány žádné námitky.
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Petr Horčička
T:15.12.2014 *
uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ve znění, jak je přílohou předloženého materiálu za podmínky,
že ke zveřejněnému záměru nebudou do stanoveného termínu podány žádné námitky.
[ 2014 - 1145 ]
Krakonošovo nám. čp. 73 - reklamní plocha
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout vývěsku umístěnou na budově Krakonošovo náměstí 73,
ze strany ul. Horská, o celkové výměře 3.1 m² pohledové plochy, občanskému sdružení Alternativa
pro kulturu, o. s., IC 26991811, na dobu určitou 5 let za účelem prezentace kulturních akcí.
[ 2014 - 1146 ]
Krakonošovo náměstí čp. 73
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádosti do výběrového řízení na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 73 Krakonošovo náměstí,
umístěných v suterénu o celkové výměře 184.51 m²:
, Horská 99, Trutnov, IČ 63526433
, Tovární 595, Trutnov 4, IČ 62458922
, Rýchorské sídliště 120, Svoboda nad Úpou, IČ 73643793
souhlasí
*
02.01
*
s novým zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 73 Krakonošovo náměstí
(budova ZUŠ), umístěné v suterénu budovy ZUŠ o celkové výměře 184.51 m² (3 prodejny o celkové výměře
76.84 m², 1 kancelář 13.78 m², 4 chodby o celkové výměře 41.01 m², 1 dílna 17.98 m², 1 sklad 12.00 m²,
1 šatna 13.23 m², 3 soc. zařízení o celkové výměře 9.67 m²) na dobu určitou 5 let. Nájemce provede
na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní
smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor sloužících podnikání 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 - 1147 ]
Národní čp. 199 - kancelář č. 4
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání - kancelář č. 4 v čp. 199 ul. Národní, umístěné
ve III. NP o celkové výměře 19.50 m² s Občanským sdružením Kultura pro mládež, se sídlem Orebitská 5,
Praha 3, IČ 22891617, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem zřízení pobočky
nízkoprahového a volnočasového kulturního centra. 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.
[ 2014 - 1148 ]
M. Gorkého čp. 263
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 263 ul. M. Gorkého, umístěné v I. NP
o celkové výměře 112.85 m² (1 prodejna 67.15 m², 1 soc. zařízení 2.00 m², 1 sklep 18.00 m², 1 přístavek
19.20 m² a 1 rampa 6.50 m²) s pí
na dobu určitou 5 let za účelem zřízení prodejny
s použitým textilem. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání
k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto
prostor nájemci uhrazeno. V prostoru sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
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č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
[ 2014 - 1149 ]
Dlouhá čp. 573
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 573 ul. Dlouhá, umístěné v I. NP
o celkové výměře 94.10 m² (1 místnost 91.60 m² a 2 sociální zařízení o celkové výměře 2.50 m²)
s pí
na dobu určitou 5 let za účelem zřízení prodejny s použitým textilem. Nájemce
provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení
nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostoru nájemci uhrazeno. V prostoru sloužícím podnikání nebude
povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších
předpisů.
[ 2014 - 1150 ]
Jihoslovanská čp. 149
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením prostor sloužících podnikání v čp. 149 Jihoslovanská ul, umístěných v I. NP o celkové výměře
69,20 m², na základě výsledků výběrového řízení žadateli:
, M. Gorkého 259, Trutnov, IČ 03534863, za nájemné za celé prostory celkem
111 775,- Kč/rok za účelem zřízení prodejny bižuterie a svatebních doplňků. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce
provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím,
že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor nájemci uhrazeno.
[ 2014 - 1151 ]
Horská čp. 160
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 15.04.2002 mezi městem
Trutnovem a Mateřskou školou, Základní školou a Praktickou školou, Trutnov, Horská 160, dle předloženého
návrhu
Pozemky - záměr města
[ 2014 - 1152 ]
p. p. 149/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 149/4 (312 m²) v k. ú. Trutnov manželům
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
[ 2014 - 1153 ]
p. p. 1823/16, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1823/16 (cca 240 m²) v k. ú. Horní Staré Město na dobu
určitou 3 roky p.
, z toho cca 224 m² k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/rok a cca 16 m² k umístění chatky za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba
či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 280028 na pronájem části p. p. 1823/16 (cca 240 m²) v k. ú. Horní Staré
Město s pí
dohodou k 31.12.2014.
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[ 2014 - 1154 ]
p. p. 1106, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1106 (4357 m²) v k. ú. Volanov na dobu neurčitou p.
k pastvě hospodářských zvířat za nájemné ve výši 0,10 Kč/m²/rok s tím, že není povolena žádná
výsadba stromů ani výstavba.
[ 2014 - 1155 ]
p. p. 722/3 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 722/3 (cca 1400 m²), včetně příslušenství pozemku, v k. ú.
Trutnov firmě ELMONT-CH, spol. s r. o., za účelem vybudování skladovací haly (prodejního a výdejního
místa). Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (daně, poplatek KÚ, atd).
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:15.12.2014 *
nesouhlasit se směnou p. p. 722/3 (6417 m²) a st. p. 3642 (904 m²), jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba, v k. ú. Trutnov ve vlastnictví města Trutnova za p. p. 874/3 (7833 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova,
ve vlastnictví p.
.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2014 - 1156 ]
p. p. 39/2, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:15.12.2014 *
souhlasit s prodejem části p. p. 39/2 (cca 60 m²) v k.ú. Studenec u Trutnova manž.
k rozšíření vlastních pozemků ze kupní cenu ve výši 150,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2014 - 1157 ]
p. p. 1177/13, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1177/13 (cca 8 m² pohledové plochy) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou
společnosti Lamiera s. r. o. k umístění informační tabule za nájemné ve výši 1 500,- Kč/m² pohledové
plochy/rok + DPH)
[ 2014 - 1158 ]
p. p. 1383/3, p. p. 1383/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s rozšířením účelu nájmu v nájemní smlouvě č. 300046 o dočasné oplocení (bez základů) pronajatých
pozemků, t.j. p. p. 1383/3 (1287 m²) a části p. p. 1383/1 (97 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova po dobu platnosti
nájemní smlouvy manželům
[ 2014 - 1159 ]
st. p. 31, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 31 (cca 86 m²) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou pí
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok s tím, že není povolena žádná výsadba stromů
ani výstavba. Zeď kolem pronajatého pozemku nebude součástí nájmu. Nájemce si na vlastní náklady
poseká a uklidí pronajatý pozemek.
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[ 2014 - 1160 ]
p. p. 516/3, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 516/3 (cca 15 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou na dobu určitou 2 roky,
a to do 31.10.2016 p.
k umístění kůlny na nářadí za nájemné ve výši 50,- Kč/m²/rok.
Před podpisem dodatku bude okolí pronajatého pozemku uklizeno.
[ 2014 - 1161 ]
p. p. 1998/4, p. p. 2427, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1998/4 (1 m²) a části p. p. 2427 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého a ul. Havlíčkova,
společnosti AD reklama s. r. o. k umístění dvou reklamních stojanů typu "A" na dobu určitou,
a to od 01.01.2015 do 31.12.2015, za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 1162 ]
p. p. 2227/3, st. p. 7/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) a části st. p. 7/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská a ul. Havlíčkova,
p.
k umístění dvou reklamních stojanů typu "A" na dobu určitou, a to od 01.01.2015
do 31.12.2015, za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 1163 ]
p. p. 722/3 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Truck Rent s. r. o., spočívajícího v právu
uložení a provozování kanalizační přípojky a telekomunikační sítě na části p. p. 722/3, p. p. 2693, p. p. 2701,
p. p. 2708, p. p. 2716 a st. p. 3642 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 361 m². Jednotková cena činí
133,33 Kč/m²+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 1164 ]
p. p. 149/7 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování stavby přeložky horkovodu na části p. p. 149/7, p. p. 149/18, p. p. 149/24,
p. p. 2785/1 a p. p. 2785/2 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 1488,5 m². Jednorázová úhrada činí
10 000,- Kč včetně DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 1165 ]
p. p. 776/6, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, spočívajícího
v právu uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 776/6 v k. ú. Horní Staré Město
v celkovém rozsahu cca 82 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m²+ DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 1166 ]
p. p. 2899, 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 elektrické přípojky na části p. p. 2899 v k. ú. Trutnov v celkovém
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rozsahu cca 50 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m²+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 1167 ]
p. p. 67/4, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch manželů
, spočívajícího
ve služebnosti cesty na části p. p. 67/4 v k. ú. Bohuslavice nad Úpou v celkovém rozsahu 376 m².
Jednotková cena činí 33,33 Kč/m²+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2014 - 1168 ]
p. p. 799/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s. uzavřít podnájemní smlouvu
s Halovým tenisem Trutnov s. r. o. na části p. p. 799/2 (cca 1550 m²) v k. ú. Trutnov za účelem umístění
nafukovací tenisové haly na dobu určitou do 30.04.2015 za měsíční nájemné 3 000,- Kč + DPH.
[ 2014 - 1169 ]
p. p. 237/33, p. p. 236/242, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o právu provést přístavbu a užívat prostor nad p. p. 237/33 (cca 3 m²) a p. p. 236/242
(cca 1 m²) v k. ú. Trutnov se Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 550 v Trutnově s tím, že smlouva
bude bezúplatná a stavba bude provedena v termínu do 01.12.2015.
Bytové záležitosti
[ 2014 - 1170 ]
V. Nezvala 282 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, V. Nezvala 282 o vel. 1+2, standardní byt,
č. bytu 7, 3. podlaží (kuchyň 8,41 m², 1. pokoj 19.99 m², 2. pokoj 13.42 m², předsíň 4,28 m², WC 1,13 m²,
koupelna 2,81 m², spíž 0.36 m² a sklep 8.40 m²), topení dálkové. Minimální měsíční nájemné 3 197,- Kč.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, vodoměry SV a TUV, měřidlo tepla, plynová karma a vestavěná skříň.
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, úklid 80,- Kč/byt, SV 100,- Kč/osoba - dohoda, domovní
služby 20,- Kč/osoba, kominík 40,- Kč/průduch a teplo 800,- Kč/byt - dohoda.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a
zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období
nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2014 - 1171 ]
Bulharská 65 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská 65 o vel. 1+2, standardní byt,
č. bytu 1, 2. podlaží (kuchyň 10,20 m², 1. pokoj 28.00 m², 2. pokoj 21.00 m², předsíň + sprchový kout
9,00 m², WC 1,00 m², vlastní mimo byt, spíž 1,00 m² a sklep 7.50 m²), topení etážové plynové. Minimální
měsíční nájemné 4 131,- Kč.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, plynový kotel a vodoměry 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, domovní služby
20,- Kč/osoba, 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
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nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2014 - 1172 ]
M. Gorkého 261 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, M. Gorkého 261 o vel. 1+1, standardní byt,
č. bytu 12, 5. podlaží (kuchyň 6,00 m², pokoj 17.20 m², předsíň 2,40 m², koupelna a WC 4,10 m² a sklep
2.85 m²), topení dálkové. Minimální měsíční nájemné 1 736,- Kč.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, plynová karma, vodoměry SV, vestavná skříň a měřič tepla.
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, domovní služby
20,- Kč/osoba, kominík 40,- Kč/průduch a teplo 800,- Kč/byt - dohoda.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a
zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období
nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2014 - 1173 ]
Dlouhá 644 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Dlouhá 644 o vel. 1+1, standardní byt,
č. bytu 14, 4. podlaží (kuchyň 26,05 m², pokoj 13.69 m², předsíň 6,49 m², koupelna 3,99 m², WC 1,79 m²,
sklep 2.80 m² a lodžie 4,81 m²), topení dálkové. Minimální měsíční nájemné 2 439,- Kč.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, vodoměr SV a TUV, vestavěná skříň a měřidlo na teplo.
Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,- Kč/byt, výtah 40,- Kč/osoba, osvětlení
40,- Kč/osoba, úklid 80,- Kč/byt, domovní odpad 40,- Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,- Kč/osoba dohoda, domovní služby 20,- Kč/osoba, ohřev TUV 250,- Kč/byt - dohoda, teplo 800,- Kč/byt - dohoda.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a
zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období
nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2014 - 1174 ]
Bulharská 65 - přidělení bytu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků na adrese:
Bulharská 65 o vel. 1+2, standardní byt
měs. nájemné 1. platební období
1.
5 000,- Kč
6 měsíců
2.
4 500,- Kč
12 měsíců
3.
4 500,- Kč
6 měsíců
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za první platební období do tří týdnů
po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude
u více bytů na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
[ 2014 - 1175 ]
Bulharská 56 - přidělení bytu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníka na adrese:
Bulharská 56 o vel. 1+1, standardní byt
měs. nájemné 1. platební období
1.
2 600,- Kč
12 měsíců
2.
2 550,- Kč
12 měsíců
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za první platební období do tří týdnů
po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude
u více bytů na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt
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[ 2014 - 1176 ]
Na Struze 153 - přidělení bytu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli na adrese:
Na Struze 153 o vel. 1+3, standardní byt
měs. nájemné 1. platební období
1.
7 344,- Kč
6 měsíců
Nájemní smlouva, vč. složení nájemného za první platební období bude uzavřena do tří týdnů
po vyrozumění o přidělení bytu. V případě, že žadatel bude u více bytů na prvních místech,
bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
[ 2014 - 1177 ]
Krakonošovo náměstí 125 - přidělení bytu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli na adrese:
Krakonošovo náměstí 125 o vel. 1+3, standardní byt
měs. nájemné 1. platební období
1.
7 777,- Kč
7 měsíců
Nájemní smlouva vč. složení nájemného za první platební období bude uzavřena do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu. V případě, že žadatel bude u více bytů na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral
pouze jeden byt.
[ 2014 - 1178 ]
Jihoslovanská 33 - přidělení bytu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků na adrese:
Jihoslovanská 33 o vel. 1+2, standardní byt
měs. nájemné 1. platební období
1.
7 082,- Kč
12 měsíců
2.
6 112,- Kč
6 měsíců
3.
5 128,- Kč
10 měsíců
4.
5 106,- Kč
13 měsíců
5.
5 100,- Kč
15 měsíců
6.
5 006,- Kč
6 měsíců
(vrátí byt 1+1)
7.
5 000,- Kč
6 měsíců
8.
4 600,- Kč
12 měsíců
9.
4 600,- Kč
6 měsíců
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za první platební období do tří týdnů
po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude
u více bytů na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
[ 2014 - 1179 ]
, Bulharská 141
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská 141 o vel. 1+1, standardní byt,
č. bytu 1, 2. podlaží (kuchyň 16,80 m², pokoj 32.83 m², předsíň 10.80 m², koupelna 4,16 m², WC 2,20 m²,
komora 5,72 m² a půda 16.00 m², topení WAW) p.
, bytem Bulharská 141, za měsíční
nájemné 4 688,- Kč s délkou prvního platebního období nájemného 6 měsíců.
Byt je vybaven karmou a měřícím zařízením pro vodu.
Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: studená voda 250,- Kč/osoba, spol. tel. anténa
20,- Kč, osvětlení 25,- Kč/osoba, pevní domovní odpad 40,- Kč/osoba - dle trvalého pobytu, služby domu
20,- Kč/osoba a komíny 30,- Kč.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Po dobu zveřejnění záměru města je možnost dávat písemné připomínky a námitky odboru rozvoje a
majetku města MěÚ Trutnov.
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Majetek města - různé
[ 2014 - 1180 ]
MEBYS - dodatek č. 4 k ZVS
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:15.12.2014 *
schválit uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon,
uzavřené mezi městem Trutnovem a obchodní korporací MEBYS Trutnov s. r. o. dle předloženého znění
[ 2014 - 1181 ]
VŘ "Dodatečné stavení opravy - sportoviště"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku
malého rozsahu "Stavební opravy - Sportoviště Trutnov" dle předloženého návrhu.
Vítěz:
1. Letní koupaliště:
A. Výměna sond CI, pH, RDX
1. Miroslav Černý, Za Lípou 550/19, Hradec Králové
B. Ohřev bazénové vody
1. G.TEAM PROGRES, s. r. o., Petříkovická 472/518, Trutnov 3
2. PLAVECKÝ KRYTÝ BAZÉN
A. Výměna prosklené stěny mezi velkým a malým bazénem
1. PROPLAST K, s. r. o., Polní 468, Nové Město nad Metují
B. Využití odpadního tepla
1. Koncept Ekotech, s. r. o., Letohradská 54, Praha 7
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Martin Veselý
zajistit podpisy smluv o dílo

T:05.12.2014 *

Finanční záležitosti
[ 2014 - 1182 ]
Rozpočet města na r. 2014 - RO č. 4
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:15.12.2014 *
schválit "Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2014 - rozpočtové opatření č. 4" dle předloženého návrhu
[ 2014 - 1183 ]
Rozpočtové provizorium města na rok 2015
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:15.12.2014 *
stanovit "Rozpočtové provizorium města Trutnova na rok 2015" dle předloženého návrhu
[ 2014 - 1184 ]
ZŠ Trutnov, Komenského 399
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převodem částky 148 6923,30 Kč z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace
Základní škola, Trutnov, Komenského 399
[ 2014 - 1185 ]
Úprava mzdových limitů PO na rok 2014
rada města
stanovuje
*
01.01
*
příspěvkovým organizacím města objem prostředků na platy na rok 2014 dle předloženého návrhu
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[ 2014 - 1186 ]
Odměny ředitelů příspěvkových organizací
rada města
schvaluje
*
01.01
*
odměny ředitelů příspěvkových organizací ve výši dle předloženého návrhu
[ 2014 - 1187 ]
Finanční příspěvky - kategorie KULTURA
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 5 000,00 Kč pro Klub bratří Čapků, IČ 26587688, Babí 125, Trutnov, jako
příspěvek na akce s čapkovskou tématikou
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro Barboru Mochowou, Přádelnická 270, Trutnov, jako příspěvek
na vydání CD hudební skupiny SINUHET
[ 2014 - 1188 ]
Finanční příspěvky - záloha na r. 2015
rada města
doporučuje
*
01.01
T:15.12.2014 *
schválit finanční příspěvek v kategorii SPORT ve výši 150 000,- Kč pro OLFIN CAR-VELLA Trutnov,
IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, jako příspěvek na úpravu lyžařských běžeckých tratí v lesoparku
Paradráha a na magistrále Dvoračka - Babí
*
01.02
T:15.12.2014 *
schválit finanční příspěvek v kategorii SPORT ve výši 500 000,- Kč pro BK - Servis, s. r. o., IČ 28822762,
Na Nivách 568, Trutnov, jako příspěvek na provoz týmu v nejvyšší soutěži ČR
*
01.03
T:15.12.2014 *
schválit finanční příspěvek v kategorii KULTURA ve výši 100 000,- Kč pro Trutnov – město draka,
IČ 26670003, Železničářská 507, Trutnov, jako příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených
s pořádáním společensko kulturní akce Trutnovský Masopust 2015
[ 2014 - 1189 ]
Finanční příspěvky - kategorie OSTATNÍ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 6 000,- Kč pro Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu,
IČ 13582968, Procházkova 303, Trutnov,jako příspěvek na částečnou úhradu nákladů soutěže v první
pomoci pro žáky základních škol z okresů Trutnov a Náchod
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:15.12.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, jako příspěvek na částečné zajištění služeb Kontaktního centra
RIAPS
*
02.02 Urč:zastupitelstvo města
T:15.12.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, jako příspěvek na zajištění činnosti Manželské a rodinné poradny aktivity s dětmi a jejich rodiči
*
02.03 Urč:zastupitelstvo města
T:15.12.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 100 000,- Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, jako příspěvek na zajištění činnosti Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež Shelter RIAPS
*
02.04 Urč:zastupitelstvo města
T:15.12.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, jako příspěvek na zajištění činnosti Stacionáře RIAPS
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Různé
[ 2014 - 1190 ]
Komunikace ul. Ječná
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na p. p. 1409/16 v k. ú. Poříčí u Trutnova s firmou KASPER
KOVO s. r. o. dle předloženého návrhu smlouvy
*
01.02
*
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na p. p. 1622/1, p. p. 1622/5, p. p. 1693 a p. p. 1702 v k. ú.
Poříčí u Trutnova s firmou KASPER CZ s. r. o. dle předloženého návrhu smlouvy
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smluv

T:15.12.2014 *

[ 2014 - 1191 ]
Restaurování mobiliáře sv. Tekly Babí
rada města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení termínu dokončení díla restaurování mobiliáře v kapli sv. Tekly do 31.12.2014
*
01.02
*
uzavření dodatku č. 1 s ak. malířkou
z Dolní Olešnice na prodloužení termínu
dokončení díla do 31.12.2014
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:20.12.2014 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 s ak. malířkou
[ 2014 - 1192 ]
Volanov - smlouva k dešťové kanalizaci
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:15.12.2014 *
odsouhlasit smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene - služebnosti
s Ředitelstvím silnic a dálnic na pozemku 650 v k. ú. Volanov na akci "Trutnov Volanov - dílčí stoky dešťové
kanalizace u čp. 122 a čp. 116 ve Volanově"
[ 2014 - 1193 ]
Kanalizace Volanov - pachtovní smlouva
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením pachtovní smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., dohodou ke dni
31.12.2014 z důvodu ukončení koncesního řízení
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:19.12.2014 *
zajistit uzavření dohody o ukončení pachtovní smlouvy
[ 2014 - 1194 ]
Komunikace ul. Skřivánčí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:15.12.2014 *
odsouhlasit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací se Správou železniční dopravní cesty, s. o.
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[ 2014 - 1195 ]
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:15.12.2014 *
zvolit
, nar.
, trv. bytem Bratří Čapků
soudu v Trutnově

Trutnov, přísedícím Okresního

[ 2014 - 1196 ]
VŘ "Pronájem vozidla pro MP, včetně full service"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
text výzvy včetně příloh a vypsání zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodavatele
krátkodobého pronájmu, včetně full service, osobního automobilu combi dle předloženého návrhu
soutěžních podmínek
*
01.02
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
pověřuje
*
03.01 Urč:Mgr. Povr
*
poskytováním dodatečných informací a odpovídáním dotazů uchazečů
[ 2014 - 1197 ]
VŘ "Pronájem vozidla pro MP, včetně full service"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
text výzvy včetně příloh a vypsání zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodavatele
krátkodobého pronájmu včetně full service osobního automobilu dle předloženého návrhu soutěžních
podmínek
*
01.02
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
pověřuje
*
03.01 Urč:Mgr. Povr
*
poskytováním dodatečných informací a odpovídáním dotazů uchazečů
[ 2014 - 1198 ]
Sazebník dle zákona č. 106/1999 Sb. na rok 2015
rada města
schvaluje
*
01.01
*
sazebník úhrad nákladů za poskytnuté služby dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím na rok 2015 dle předloženého návrhu, vytvořeného dle nařízení vlády č. 173/2006 Sb.
[ 2014 - 1199 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
pí
měření tuků a BMI bioelektrickou metodou na Horské ulici u prodejny elektro společnosti
ELMONT-CH s. r. o., a to v období od 01.01.2015 do 31.12.2015
*
01.02
*
pí
prodej staročeských makových řepánků a ořechových rohlíčků pod podloubím domu
s textilem čp. 886 na Horské ulici od 01.12.2014 do 30.04.2015.
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ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:03.12.2014 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
[ 2014 - 1200 ]
Obecně závazná vyhláška o odpadech
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:15.12.2014 *
vydat obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 1/2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 5/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území města Trutnova, včetně systému nakládání se stavebním
odpadem.
[ 2014 - 1201 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 22. prosince 2014 od 15:00 hod v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ
Oprava písařské chyby v usnesení 2014-1115/21 (chybně uvedeno cca 3000 m )
[ 2014 - 1115 ]
p. p. 275/2, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:15.12.2014 *
souhlasit s prodejem části p. p. 275/2 (cca 300 m²) v k. ú. Starý Rokytník manž.
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
2

Zapsala :Matoušová

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

