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[ 2004 - 989 ]
st. p. 742 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2004 - 903/13, část 04.01, týkající se zařazení rozšíření uličky Úzká do investičních
akcí města
Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2004 - 990 ]
Slovenská čp. 273
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
schválit zařazení prodeje nemovitostí - domu čp. 273 na st. p. 303 v ul. Slovenská, spolu se st. p. 303 a
p. p. 10/4, v obci Trutnov, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
7.5.2004, do 2. kola 18. prodejní vlny za cenu platnou pro 1. kolo, t.j. za 1253273,- Kč, bez upřednostnění
nájemců domu
[ 2004 - 991 ]
Mladobucká čp. 101
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
schválit zařazení prodeje nemovitostí - domu čp. 101 a zděné kolny, vše na st. p. 29 v ul. Mladobucká,
spolu se st. p. 29 a p. p. 323/2, v obci Trutnov, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 4.5.2004, do 2.kola 23. prodejní vlny, za cenu platnou pro 1. kolo, t.j. za
892448,- Kč, bez upřednostnění nájemců domu
[ 2004 - 992 ]
Moravská čp. 362
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 362 na st. p. 444 v ul. Moravská, spolu se st. p. 444 a p. p. 223/3,
223/12, v obci Trutnov, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
7.5.2004, do vlastnictví
, trvale bytem
, za nabízenou
cenu 1200000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 960000,- Kč.
[ 2004 - 993 ]
Na Odbočce čp. 93
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 93, zděné kolny a dřevěné kolny, vše na st. p. 25 v ul. Na
Odbočce, spolu se st. p. 25 a p. p. 317/6, v obci Trutnov, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v
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rozsahu znaleckého posudku ze dne 4.5.2004, do vlastní
za nabízenou cenu 710000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1)
za 568000,- Kč.
[ 2004 - 994 ]
Horská čp. 284
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
chválit prodej nemovitostí - domu čp. 284 na st. p. 316, v ul. Horská, spolu se st. p. 316, v obci Trutnov, v
části města a k. ú. Horní Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 30.4.2004, alternativně:
A) do vlastnictví p.
, za nabídnutou cenu
1051000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 840800,- Kč.
B) do vlastnictví
za nabídnutou cenu
1050000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 840000,- Kč.
C) do vlastnictví nájemce
za nabídnutou cenu 1005270,- Kč, při slevě dle Zásad pro
prodej..., § 14, odst. 1) za 804216,- Kč.
souhlasí
*
02.01
*
se zřízením věcných břemen
- na pozemku st. p. 316 ve prospěch vlastníka pozemku st. p. 317 a staveb na pozemku st. p. 317 (dům
čp. 243 a kolny), spočívající v právu vstupu, chůze a jízdy jedno i vícestopými vozidly na st. p. 316, bez
práva stání a parkování vozidel na st. p. 316. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zajištění přístupu a
příjezdu ke stavbám na st. p. 317 a pozemku st. p. 317, vše v obci Trutnov, v části města a k. ú. Horní
Staré Město. Jednorázová celková úplata za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 100,- Kč.
- na pozemku st. p. 316 ve prospěch vlastníka pozemku st. p. 154 a stavby kolny na st. p. 154,
spočívající v právu vstupu, chůze a jízdy jedno i vícestopými vozidly na st. p. 316, bez práva stání a
parkování vozidel na st. p. 316. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zajištění přístupu a příjezdu ke
stavbě kolny na st. p. 154 a pozemku st. p. 154, vše v obci Trutnov, v části města a k. ú. Horní Staré
Město. Jednorázová celková úplata za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 100,- Kč.- na
pozemku
[ 2004 - 995 ]
Palackého čp. 81
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
neschválit prodej nemovitostí - domu čp. 81 na st. p. 172 v ul. Palackého, spolu se st. p. 172 a p. p. 59, v
části města Vnitřní město, v obci a k. ú. Trutnov, p.
[ 2004 - 996 ]
K Náhonu čp. 57
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 57 a dřevěné kolny s přístřeškem, vše na st. p. 64, v ul. K Náhonu,
spolu se st. p. 64 a p. p. 77/4, v obci Trutnov, v části města a k. ú. Dolní Staré Město, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 7.12.1996 a aktualizace znaleckého posudku ze dne 19.1.1998, do
spoluvlastnictví
za nabízenou cenu 638990,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za
511192,- Kč.
[ 2004 - 997 ]
Novoměstská čp. 172
rada města
nedoporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 172 na st. p. 1007, v ul. Novoměstská, spolu se st. p. 1007, v obci
a k. ú. Trutnov, v části města Dolní Předměstí, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 20.5.2004, do
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vlastnictví p.
slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 585600,- Kč.

, za nabízenou cenu 732000,- Kč, při

[ 2004 - 998 ]
Voletinská čp. 295
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 295 na st. p. 309 v ul. Voletinská, spolu se st. p. 309, v části města
Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 24.5.2004,
alternativně:
A) do vlastnictví p.
, za nabízenou cenu
712000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 569600,- Kč
B) do spoluvlastnictví p.
,
za nabízenou cenu 705000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 564000,- Kč.
[ 2004 - 999 ]
Náchodská čp. 511
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 511 a dřevěného přístřešku, vše na st. p. 225/2 a zděné kolny na
st. p. 225/4, v ul. Náchodská, spolu se st. p. 225/2 a 225/4, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú.
Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 24.5.2004, do vlastnictví nájemce domu
za nabízenou cenu 762000,- Kč, při slevě dle
Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 609600,- Kč.
souhlasí
*
02.01
*
se zřízením věcného břemene na pozemek st. p. 225/2 ve prospěch vlastníků p. p.
a stavby
kolen na st. p
a pozemku
a stavby domu čp
, spočívající v právu vstupu, chůze a jízdy
jedno i vícestopými vozidly na st. p. 225/2, bez práva stání a parkování vozidel na st. p.
. Věcné
břemeno se zřizuje za účelem zajištění přístupu a příjezdu ke stavbám na pozemcích st. p
[ 2004 - 1000 ]
Za Můstkem čp. 315
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 315 a zděné kolny, vše na st. p. 345, v ul. Za Můstkem, spolu se
st. p. 345, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku
ze dne 10.5.2004, alternativně:
A) za nabídkovou cenu 1085806,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 868645,- Kč do
spoluvlastnictví nájemců domu:

B) za nabízenou cenu 1100000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej...., § 14, odst. 1) za 880000,- Kč do
spoluvlastnictví p.
souhlasí
*
02.01
*
se zřízením věcných břemen
- ve prospěch vlastníka domu čp. 314 (město Trutnov) na st. p. 344, spočívající v právu umístění
výměníkové stanice a vedení potrubí ÚT a TUV v suterénu domu čp. 315 na st. p. 345 pro objekt čp. 314
na st. p. 344, vše v ul. Za Můstkem, v části města Poříčí, v obci Trutnov, k. ú. Poříčí u Trutnova
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- ve prospěch vlastníků výměníkové stanice a jimi určeného správce zařízení, spočívající v právu vstupu
do suterénu domu čp. 315 na st. p. 345, za účelem provádění kontrol, oprav a rekonstrukcí zařízení, která
jsou nedílnou součástí výměníkové stanice (např. rozvody ÚT, TUV) a která pokračují do sousedního
domu čp. 314 na st. p. 344, vše v ul. Za Můstkem, v části města Poříčí, obec Trutnov, k. ú. Poříčí u
Trutnova
[ 2004 - 1001 ]
Prodej nemovitostí - 25. prodejní vlna
rada města
navrhuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
vyřadit domy čp. 101 Polská, čp. 228 Jiráskovo náměstí ze soupisu domů, které nebudou prozatím
zařazovány do prodejních vln
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
zařadit do 25. prodejní vlny domy:
2
čp. 101 Polská - 5 b.j. + nebytové prostory 56 m
2
čp. 228 Jiráskovo náměstí - 6 b.j. + nebytové prostory 44 m
Uvedené domy budou prodávány jako celek.
Cena bude stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckých posudků zpracovaných dle vyhlášky č.
452/2003 Sb.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2004 - 1002 ]
Náchodská čp. 356
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 356 Náchodská, umístěný v I. NP o
2
2
výměře 20.00 m (1 místnost), na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 805,- Kč/m /rok
2
za prodejnu, kancelář a 550,- Kč/m /rok za provozovnu služeb, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného
[ 2004 - 1003 ]
Národní čp. 213
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory umístěné v I. NP o celkové výměře 68.84
2
2
2
2
m (2 sklady 49.00 m , 18.00 m a 1 soc. zařízení 1.84 m ) p.
na dobu dalších 5 let za
2
2
nájemné ve výši 688.85 Kč/m /rok za sklady a 571,- Kč/m /rok za soc.zařízení včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování velkoobchodních skladů s obalovým
materiálem
[ 2004 - 1004 ]
Lomní čp. 361
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 361 Lomní, umístěné v I. NP o celkové výměře
2
2
2
118.78 m (5 skladů o celkové výměře 116.53 m a 1 WC 2.25 m ) s p.
ke dni
uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 361 Lomní, umístěné v I. NP o celkové
2
2
2
výměře 118.78 m (5 skladů o celkové výměře 116.53 m a 1 WC 2.25 m ) firmě Dressler, spol. s r. o., na
2
2
dobu neurčitou za nájemné ve výši 685,- Kč/m /rok za sklady a 550,- Kč/m /rok za WC včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování skladů potravin a spotřebního zboží
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[ 2004 - 1005 ]
Krakonošovo nám. čp. 124
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s 3. opakovaným zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 124 Krakonošovo
2
náměstí (vinárna Narcis), umístěné v I. NP, II. NP a sklepu o celkové výměře 365.80 m (v I. NP – 1
2
2
2
2
prodejna 6.20 m , 1 restaurace 60.40 m , 1 bar 23.40 m , 1 kuchyň 52.80 m , 3 sklady o celkové výměře
2
2
2
12.90 m , 2 chodby o celkové výměře 14.30 m , 2 WC ocelkové výměře 9.70 m a 1 venkovní přístavek
2
2
2
2
2
25.40 m , ve II. NP - 1 kancelář 6.40 m , 1sklad 17.30 m , 1 chodba 8.80 m , 1 šatna 6.80 m , 1 WC 1.20
2
2
2
m , ve sklepu 1 kotelna 42.60 m a 5 sklepů o celkové výměře 77.60 m ) na dobu určitou 5 let za
nájemné dohodou ve výši 250000,- Kč/rok za celé nebytové prostory včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného za podmínky, že nájemce provede na vlastní náklady rekonstrukci
nebytových prostor k požadovanému způsobu využití těchto prostor s tím, že v případě ukončení
nájemního vztahu nebude zhodnocení předmětu nájmu uhrazeno. Zhodnocení předmětu nájmu je
kompenzováno nižším sjednaným nájmem. Nebytový prostor nebude pronajímán za účelem využití jako
sázková kancelář nebo herna.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2004 - 1006 ]
Benešova čp. 510
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.510 Benešova (objekt bývalého kina OKO) o
2
2
2
2
celkové výměře 411.00 m (2 restaurace 250.00 m a 68.00 m , 2 chodby o celkové výměře 33.00 m , 3
2
2
sklady o celkové výměře 20.00 m , 2 šatny o celkové výměře 17.00 m a 5WC o celkové výměře 23.00
2
2
m ) s firmou ROCK CITY s. r. o. na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 805.00 Kč/m /rok za
2
2
restaurace,550.00 Kč/m /rok za chodby, sklady a 485.00 Kč/m /rok za WC včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování restauračního, vinárenského a kavárenského
provozu.
[ 2004 - 1007 ]
Vítězná čp. 156
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 156 Vítězná (celý objekt - Jazyková škola Labyrint) s
umístěním sídla firmy Jazyková škola LABYRINT s. r. o., která bude založena tamtéž
[ 2004 - 1008 ]
Slovanské náměstí čp. 165
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 165 Slovanské nám., umístěné ve vestibulu budovy MěÚ v
2
I.NP o celkové výměře 44.13 m (1 bufet), uzavřené s p.
, se snížením nájmu o 50 %.
[ 2004 - 1009 ]
Náchodská čp. 462
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 462 Náchodská, umístěné v budově bývalé
2
2
požární zbrojnice o celkové výměře 84.20 m (ve II. NP - 1 kancelář 25.00 m , v I. NP - 1 garáž 37.40
2
2
2
m , 1 sklad 13.20 m na mezipatře 2 soc. zařízení o celkové výměře 8.60 m ) s firmou AQUAVIT, spol. s
r. o., na dobu neurčitou, za nájemné dohodou ve výši 42000,- Kč/rok za celé nebytové prostory včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování kanceláře, garáže a skladu
firmy.
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[ 2004 - 1010 ]
M. Gorkého čp. 261
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2004-719/11 ze dne 7.6.2004 v plném rozsahu
souhlasí
*
02.01
*
2
u nebytového prostoru v čp. 261 M. Gorkého (prodejna A - levá strana) o celkové výměře 200.40 m
s provedením stavebních úprav nezbytných k zajištění požární ochrany a bezpečnosti najatého prostoru
za účelem provozování prodejny barvy - laky ve výši cca 96000,- Kč na náklady 50 % pronajímatele a 50
% nájemce. Úhrada nákladů pronajímatele bude provedena formou umoření nájmu za podmínky, že
provedení stavebních úprav nezbytných k zajištění požární ochrany a bezpečnosti najatého prostoru ve
výši cca 96000,- Kč zajistí nájemce s tím, že nájemce nebude požadovat na pronajímateli úhradu
nákladů, které provede nájemce na vlastní náklady ani v případě ukončení nájmu.
[ 2004 - 1011 ]
Nové Dvory čp. 360
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 360 Nové Dvory (objekt restaurace DVORAČKA) s
úhradou stavebních prací za účelem splnění hygienických předpisů provozu restauračního zařízení, max.
do výše 250000,- Kč za podmínky, že jednou polovinou nákladů se bude podílet nájemce a druhá
polovina nákladů bude uhrazena formou umoření z nájmu. Podmínkou úhrady jedné poloviny nákladů
pronajímatelem formou umoření z nájmu bude, že nájemce nebude požadovat na pronajímateli úhradu
nákladů, které provede nájemce na vlastní náklad ani v případě ukončení nájmu.
*
01.02
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 360 Nové Dvory (objekt restaurace DVORAČKA) s
prodloužením nájemního vztahu do 31.3.2013
Pozemky - záměr města
[ 2004 - 1012 ]
p. p. 1507, p. p. 1404/9, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
se záměrem města zveřejnit pronájem p. p. 1507 (143 m ) a části p. p. 1404/9 (cca 500 m ), s tolerancí
výměry pronajímaných pozemků ± 15 % v k. ú. Poříčí u Trutnova, nacházející se u domu čp. 128,
k zajištění přístupu k domu a k zahrádkářským účelům na dobu
2
neurčitou za nájemné 2,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být předem
projednána a schválena pronajímatelem. Zveřejnění zaslat do čp. 11.
[ 2004 - 1013 ]
st. p. 180/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části st. p. 180/1 (cca 15 m , s tolerancí výměry pozemků ± 15 %)
v k. ú. Horní STaré Město, ul. Mladobucká, p.
k umístění přístřešku na auto, na dobu
2
neurčitou za nájemné 10,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být předem
projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2004 - 1014 ]
p. p. 2055/3, k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí,
*
01.01
*
že odprodej 6 ti ideálních podílů p. p. 2055/3 v k. ú. Trutnov, nacházející se kolem domu čp. 298 - 299 v
ul. Křižíkova, bude dle usnesení ZM 2002-129/3 realizován nejpozději do 31.1.2008, t.j.:

11

1.
2.
3.
4.
5.
6.

- podíl ideálních 9469/57695 za 22701,- Kč
- podíl ideálních 9401/57695 za 22538,- Kč
- podíl ideálních 1953/11539 za 23411,- Kč
- podíl ideálních 4951/57695 za 11870,- Kč
- podíl ideálních 4951/57695 za 11870,- Kč
- podíl ideálních 849/5245 za 22390,- Kč

souhlasí
*
02.01
*
se záměrem města zveřejnit pronájem 6 ti ideálních podílů p. p. 2055/3 v k. ú. Trutnov, nacházející se
kolem domu čp. 298 - 299 v ul. Křižíkova:
1.
- podíl ideálních 9469/57695 za nájemné 262,- Kč/rok
2.
- podíl ideálních 9401/57695 za nájemné 261,- Kč/rok
3.
- podíl ideálních 1953/11539 za nájemné 270,- Kč/rok
4.
- podíl ideálních 4951/57695 za nájemné 137,- Kč/rok
5.
- podíl ideálních 4951/57695 za nájemné 137,- Kč/rok
6.
- podíl ideálních 849/5245 za nájemné 258,- Kč/rok
k zajištění přístupu do domu a kolem domu na dobu určitou do 31.12.2007
[ 2004 - 1015 ]
p. p. 39/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 39/1 (cca 400 m , s tolerancí výměry pronajímaného
pozemku ± 15 %) v k. ú. Dolní Staré Město p.
na dobu určitou do 31.12.2006 s tím, že
jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem:
2
2
1. cca 385 m k zahrádkářským účelům za nájemné 2,- Kč/m /rok
2
2
2. cca 15 m k umístění zahradní chatky (bez pevných základů) za nájemné 10,- Kč/m /rok.
V případě potřeby zajistí budoucí nájemce před podpisem smlouvy projektovou dokumentaci chatky.
[ 2004 - 1016 ]
p. p. 226/6, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 226/6 (cca 90 m , s tolerancí výměry pronajímaného
pozemku ± 15 %) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k zahrádkářským účelům na dobu
2
neurčitou za nabízené nájemné 2,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být
předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 1017 ]
p. p. 2913 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 2913 (cca 26 m ) a části p. p. 2914 (cca 26 m ) v k. ú.
Trutnov, ul. Železničářská, Bytovému družstvu Bouchalka, zastoupenému p.
,k
2
udržování stávajícího trávníku na dobu určitou do 31.8.2006 za nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv
výstavba nebo výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
*
01.02
*
2
2
se záměrem města zveřejnit prodej části p. p. 2911 (cca 45 m ), části p. p. 2913 (cca 42 m ) a části p. p.
2
2914 (cca 12 m ) s tolerancí výměry odprodávaných pozemků ± 15 % v k. ú. Trutnov, ul. Železničářská,
Bytovému družstvu Bouchalka, zastoupenému p.
, k rozšíření vlastních pozemků a na
2
zázemí u domů čp. 438 a čp. 439, za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m formou 3 splátek před
podpisem kupní smlouvy nejpozději do 30.4.2005 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem pozemků. Zveřejnění zaslat Společenství vlastníků bytu v Trutnově, Železničářská čp. 440 441. Přesná výměra odprodávaných pozemků bude stanovena geometrickým plánem.
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[ 2004 - 1018 ]
st. p. 371, p. p. 2199, k. ú. Mladé Buky
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
2
se záměrem města zveřejnit prodej st. p. 371 (73 m ) za kupní cenu 125,- Kč/m a p. p. 2199 (1358 m )
za kupní cenu dle znaleckého posudku, t.j. 70614,- Kč celkem (včetně porostů) v k. ú. Mladé Buky
k rozšíření jejich pozemků s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem
[ 2004 - 1019 ]
p. p. 1166/66, st. p. 647/13,k.ú.Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
se záměrem města zveřejnit prodej p. p. 1166/66 (90 m ) a st. p. 647/13 (104 m ) v k. ú. Horní Staré
Město, ul. Šeříková,
k rozšíření jejich pozemků za nabízenou kupní
2
cenu 250,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
[ 2004 - 1020 ]
p. p. 268/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit prodej p. p. 268/8 (224 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Škroupova
2
k rozšíření jejich pozemků za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m s tím, že
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
[ 2004 - 1021 ]
st. p
, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit prodej st. p.
(17 m ) v k. ú. Libeč
2
pod objektem jejich zděné garáže za nabízenou kupní cenu 200,- Kč/m s tím, že kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem
[ 2004 - 1022 ]
p. p. 2460/5, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit prodej části p. p. 2460/5 (cca 200 m ) s tolerancí výměry odprodávaného
pozemku ± 15 % v k. ú. Trutnov, společnosti Veterinář, s. r. o. Trutnov, zastoupenou jednatelem
společnosti
k rozšíření vlastního pozemku (rozšíření parkoviště) za
2
veterinární ordinací, za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem. Skutečná výměra odprodávaného pozemku bude stanovena geometrickým plánem.
[ 2004 - 1023 ]
p. p. 2085/6 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
2
nesouhlasit se směnou pozemků - části p. p. 2085/6 (cca 19 m ), která je ve vlastnictví města Trutnov, za
2
2
část p. p.
(cca 1 m ) a část p. p. 2085/13 (cca 2 m ) ve
2
, s doplatkem ve výši 50,- Kč/m
souhlasí
*
02.01
*
se záměrem města zveřejnit směnu pozemků v k. ú. Trutnov, nacházejících se u areálu Sdružení
2
RELKO, za účelem narovnání hranic směnovaných pozemků, t.j. část p. p. 2085/6 (cca 19 m ), která je
2
2
ve vlastnictví města Trutnov, za část p. p.
(cca 1 m ) a část p. p.
(cca 2 m ), které jsou
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ve spoluvlastnictví
, s tolerancí výměry
směnovaných pozemků ± 15 % a s podmínkou, že odsouhlasí doplatek za rozdíl výměry směnovaných
2
pozemků ve výši 250,- Kč/m .Dále žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků
včetně geometrického plánu, daně z převodu nemovitostí a správního poplatku za vklad do katastru
nemovitostí v plné výši. Skutečnou výměru pozemků ke směně stanoví geometrický plán.
[ 2004 - 1024 ]
p. p. 1803/1, k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit prodej části p. p. 1803/1 (cca 300 m ) v k. ú. Trutnov,
2
k rozšíření jejich pozemků za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m
souhlasí
*
02.01
*
2
se záměrem města zveřejnit prodej části p. p. 1803/1 (cca 240 m ) s tolerancí výměry odprodávaného
pozemku ± 15 % v k. ú. Trutnov
k rozšíření jejich
2
pozemků za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, a že předmětem prodeje nebude pozemek pod přístupovou cestou do zahrádek. Přesnou
odprodávanou výměru pozemků stanoví geometrický plán. Zveřejnění zaslat předsedovi ČZS ZO p.
.
[ 2004 - 1025 ]
st. p. 54/2 a násl., k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města obecně zveřejnit prodej st. p. 54/2 (760 m ) z části pod objektem skladu a z části jako
2
nádvoří st. p. 74 (57 m ) pod objektem kůlny v k. ú. Dolní Staré Město, ul. Lomená, za kupní cenu 250,2
Kč/m
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
neschválit výkup objektu skladů na části st. p. 54/2 a objektu kolny na st. p. 74 v k. ú. Dolní Staré Město,
ul. Lomená.
[ 2004 - 1026 ]
p. p. 226/6, k. ú. Poříčí u Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 226/6 (cca 400 m , s tolerancí výměry pronajímaného
pozemku ± 15 %) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou
2
za nabízené nájemné 2,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být předem
projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2004 - 1027 ]
p. p. 1505/43, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 1505/43 (cca 25 m s tolerancí ± 15 %) v k. ú. Trutnov,
Kryblice, ul. B. Němcové,
za účelem využití jako manipulační
prostor na dobu neurčitou za nájemné 150,- Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů
musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
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[ 2004 - 1028 ]
p. p. 842/5, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem p. p. 842/5 (977 m ) v k. ú. Volanov, nacházející se na konci ul.
Letní u železniční tratě,
k sečení trávy na dobu neurčitou za nabízené nájemné 150,Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být předem projednána a schválena
pronajímatelem.
[ 2004 - 1029 ]
p. p. 780/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
bere na vědomí,
*
01.01
*
že úmrtím nájemce, t.j. p.
, zanikl pronájem dle nájemní smlouvy č. 970090 na
2
pronájem části p. p. 780/1 (cca 104 m ) v k. ú. Horní Staré Město
souhlasí
*
02.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. p. 780/1 (cca 104 m s tolerancí ± 15 %) v k. ú. Horní
Staré Město, nacházející se u železniční tratě, sídliště Texlen a fotbalového hřiště,
2
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nabízené nájemné 2,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv
výstavba nebo výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 1030 ]
p. p. 2902, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 2902 (cca 22 m s tolerancí ± 15 %) v k. ú. Trutnov
na dobu neurčitou za nájemné 150,- Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba
2
2
stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem. Z toho 6 m k umístění kůlny a 16 m
k zahrádkářským účelům
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 230 559 dohodou ke dni účinnosti nájemní smlouvy s novým nájemcem
[ 2004 - 1031 ]
p. p. 77, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 77 (cca 1650 m ) v k. ú. Babí
k
2
sečení trávy na dobu neurčitou za nájemné 0.10 Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba
stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 1032 ]
p. p. 2901 a 2902, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 230 552, uzavřenou s
na pronájem p. p. 2901
2
2
(cca 3.5 m ) a části p. p. 2902 (cca 3.5 m ) v k. ú. Trutnov dohodou dle čl. VI.,bodu 3 této smlouvy
*
01.02
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 2901 (cca 3.5 m s tolerancí ± 15 %) a části p. p. 2902
2
(cca 3.5 m s tolerancí ± 15 %) v k. ú. Trutnov
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou
za nájemné 150,- Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být předem projednána
a schválena pronajímatelem
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[ 2004 - 1033 ]
p. p. 551, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 551 (cca 100 m tolerancí ± 15 %) v k. ú. Dolní Staré
2
Město
k zahrádkářským účelům 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 - 1034 ]
p. p. 1177/13, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 1177/13 (cca 143 m s tolerancí ± 15 %) v k. ú. Horní
2
2
2
Staré Město, z toho cca 113 m k zahrádkářským účelům za 2,- Kč/m /rok a cca 10 m k umístění kolny
2
za nájemné 10,- Kč/m /rok, nacházející se v ul. Trnková, p.
na dobu neurčitou s tím, že
jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 1035 ]
p. p. 220, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 220 (cca 700 m s tolerancí ± 15 %) v k. ú. Bojiště u
Trutnova
za účelem využití jako manipulační prostor na dobu
2
neurčitou za nájemné 1,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být předem
projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 1036 ]
p. p. 1163/26, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit prodej p. p. 1163/26 (302 m ) v k. ú. Horní Staré Město, za domy žadatelů, k
2
rozšíření jejich pozemků za nabízenou kupní cenu ve výši 300,- Kč/m
s tím, že
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
[ 2004 - 1037 ]
p. p. 1170, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit prodej části p. p. 1170 (76 m ) v k. ú. Libeč, nacházející se v lokalitě
zahrádek,
k rozšíření pozemku za nabízenou kupní cenu ve výši 125,2
Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
[ 2004 - 1038 ]
p. p. 236/67, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit prodej p. p. 236/67 (363 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Na Záduší, čtyřem žadatelům
2
k zahrádkářským účelům do podílového vlastnictví za nabízenou kupní cenu ve výši 250,- Kč/m s tím, že
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem:
1.
2. p.
3.
4.
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[ 2004 - 1039 ]
p. p. 1505/43, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit prodej části p. p. 1505/43 (cca 85 m s tolerancí ± 15 %, přesná výměra
odprodávaných pozemků bude stanovena až geometrickým plánem) v k. ú. Trutnov, Kryblice, ul. B.
Němcové,
k rozšíření vlastního pozemku, ale jen v tom
2
případě, že jmenovaní písemně odsouhlasí kupní cenu ve výši 250,- Kč/m a s tím, že uhradí veškeré
náklady spojené s převodem
*
01.02
*
2
pro případ nedohody na kupní ceně se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 1505/43 (cca 85 m
s tolerancí ± 15 %) v k. ú. Trutnov, Kryblice, ul. B. Němcové,
2
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo
výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2004 - 1040 ]
p. p. 2651, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit prodej p. p. 2651 (24 m ) v k. ú. Trutnov
2
k rozšíření vlastního pozemku za nabízenou kupní cenu ve výši 250,- Kč/m s tím, že
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2004 - 1041 ]
p. p. 1505/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem města zveřejnit prodej částí p. p. 1505/8 v k. ú. Trutnov, Kryblice, ul. B. Němcové, 5 ti
vlastníkům sousedních nemovitostí k rozšíření vlastního pozemku za nabízenou kupní cenu ve výši 250,2
Kč/m :
2
1.
cca 5 m
2
2.
cca 6 m
2
3.
cca 8 m
2
4.
cca 6 m
2
5.
cca 5 m
s tolerancí odprodávaných pozemků ± 15 %, přesná výměra odprodávaných pozemků bude stanovena
až geometrickým plánem. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2004 - 1042 ]
st. p. 894, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem města zveřejnit prodej podílu na st. p. 891 v k. ú. Trutnov ve výši 11271/39589, v ul. Na
2
Záduší,
za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m s tím, že uhradí
veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2004 - 1043 ]
st. p. 1284, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit prodej st. p. 1284 (47 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Slovenská, firmě
Východočeská energetika a. s. Hradec Králové, pozemek pod objektem trafostanice č. 1027, za
2
nabízenou kupní cenu ve výši 500,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
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[ 2004 - 1044 ]
p. p. 60/1, k. ú. Voletiny
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem p. p. 60/1 (3040 m ) v k. ú. Voletiny Jezdeckému klubu Mates
(koně), zastoupeným
ke sportovní činnosti klubu
[ 2004 - 1045 ]
p. p. 2088/1, k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 2088/1 (cca 510 m s tolerancí ± 15 %) v k. ú. Trutnov,
ul. J. R. Z Dubé, firmě ČESKÝ TELECOM a. s. k podnikatelskému záměru parkování vozidel firmy za
2
nabízené nájemné ve výši 100,- Kč/m /rok
souhlasí
*
02.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 2088/1 (cca 510 m s tolerancí ± 15 %) v k. ú. Trutnov,
Horní Předměstí, ul. J. R. z Dubé, firmě ČESKÝ TELECOM a. s., se sídlem Olšanská 5, Praha 3, k
podnikatelskému záměru parkování vozidel firmy na dobu neurčitou, ale jen v tom případě, že žadatel
2
písemně odsouhlasí nájemné ve výši 250,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů
musí být předem projednána a schválena pronajímatelem a s podmínkou, že budoucí nájemce uhradí
2
před podpisem nájemní smlouvy poplatek ve výši 100,- Kč/m /rok za bezesmluvní užívání předmětného
pozemku.
[ 2004 - 1046 ]
st. p. 4374, k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
se záměrem města zveřejnit prodej podílu na st. p. 4374 ve výši 768/20713 v k. ú. Trutnov, ul. Michnova,
, pozemek pod stavbou domu čp. 806, jako vlastníkům bytové
jednotky v tomto domě
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2004 - 1047 ]
p. p. 1505/6, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
2
neschválit prodej části p. p. 1505/6 (cca 85 m ) v k. ú. Trutnov k rozšíření vlastních pozemků za
2
nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m třem vlastníkům sousedních nemovitostí [ 2004 - 1048 ]
p. p. 327/1, k. ú. Babí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
2
neschválit prodej části p. p. 327/1 (cca 45 m ) v k. ú. Babí p.
2
nabízenou kupní cenu 200,- Kč/m

k výstavbě garáže za

[ 2004 - 1049 ]
p. p. 253/72, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
2
schválit prodej části p. p. 253/72 (cca 19 m s tolerancí výměry odprodávaných pozemků ± 15 %) v k. ú.
Trutnov, ul. Smetanová,
k rozšíření jejich pozemků za nabízenou kupní cenu 250,-
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Kč/m s tím, že se prodej nebude týkat chodníčku a kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem. Přesná výměra odprodávaného pozemku bude stanovena geometrickým plánem.
2

[ 2004 - 1050 ]
p. p. 115/18, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
2
schválit prodej dvou částí p. p. 115/18 o celkové výměře 26 m v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Strmá, z toho
2
2
dle GP č. 724-144/2004 nově vzniklý díl "b" (9 m ) a díl "c" (17 m ),
k dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům pod stavbou garáže a pod stavbou
2
zděného oplocení za nabízenou kupní cenu 300,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem
[ 2004 - 1051 ]
p. p. 1507/12 a 1507/13, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
2
2
schválit prodej části p. p. 1507/12 (cca 5 m ) a části p. p. 1507/13 (cca 26 m ) s tolerancí výměry
odprodávaných pozemků ± 15 % v k. ú. Trutnov Bytovému družstvu Slunečná, Bratří Čapků 246, ke
2
zřízení okapového chodníčku kolem domů ve vlastnictví družstva za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m
s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem. Skutečná výměra odprodávaného
pozemku bude stanovena geometrickým plánem.
[ 2004 - 1052 ]
st. p.
k. ú. Voletiny
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
2
schválit prodej st. p.
(35 m ) v k. ú. Voletiny p.
, pozemek pod
2
stavbou garáže, za nabízenou kupní cenu 200,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
[ 2004 - 1053 ]
p. p. 2909 a 2911, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
2
2
schválit prodej části p. p. 2909 (cca 165 m ) a části p. p. 2911 (cca 130 m ) v k. ú. Trutnov s tolerancí
výměry odprodávaných pozemků ± 15 %, přičemž přesná výměra odprodávaných pozemků bude
stanovena až geometrickým plánem, ve prospěch Společenství vlastníků domu čp. 440, 441 ulice
Železničářská, Trutnov, zastoupeným p.
, k rozšíření vlastnictví
2
pozemků za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m formou splátek před vkladem smlouvy do katastru
nemovitostí. Úhrada bude provedena nejpozději do 30.6.2005 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem pozemků včetně již vynaložených. Šíře odprodávané části p. p. 2911 u boku domu
čp. 440 bude max. 2 m.
[ 2004 - 1054 ]
p. p. 1097/1, k. ú. Voletiny
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
2
schválit prodej části p. p. 1097/1 (237 m ) v k. ú. Voletiny, t.j. nově vzniklou p. p. 1097/3,
2
k rozšíření pozemků v jejím vlastnictví za nabízenou kupní cenu ve výši 100,- Kč/m s tím, že
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
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[ 2004 - 1055 ]
p. p. 1166/37 a 166/38, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
2
2
schválit prodej p. p. 1166/37 (218 m ) a p. p. 1166/38 (80 m ) v k. ú. Horní Staré Město čtyřem
spoluvlastníkům sousedních nemovitostí, t.j. p.
2
k rozšíření jejich pozemků za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m
s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem a s podmínkou, že také uhradí poplatek
2
za tříleté neoprávněné užívání pozemků ve výši 10,- Kč/m /rok, t.j. celkem 11940,- Kč, před podpisem
kupní smlouvy.
[ 2004 - 1056 ]
p. p. 2306, k. ú. Trutnov a násl.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
zrušit usnesení ZM 2002-313/6 ze dne 30.9.2002, 2002-319/6 ze dne 30.9.2002 a 1998-187/5 ze dne
5.11.1998 v plném znění
[ 2004 - 1057 ]
p. p. 147/1, k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
schválit změnu textu usnesení 2004-31/1, bod 02.02, část 1, které nově zní takto:
2
ZM schvaluje odprodej pozemků v k. ú. Oblanov, část p. p. 147/1 (39 m ), t.j. dle geometrickému plánu č.
2
234-405/2004 nově vzniklou 147/41 (39 m ), nacházející se v chatové zástavbě rekreační oblasti Dolce u
chaty če
k rozšíření jejich pozemku za nabízenou kupní cenu 125,2
Kč/m
[ 2004 - 1058 ]
p. p. 2090/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
2
neschválit odprodej dvou částí p. p. 2090/1 (cca 49 m ) v k. ú. Trutnov, ul. J. R. z Dubé, k výstavbě dvou
2
2
řadových garáží, z toho cca 25 m p.
a cca 24 m p.
, které by měly
být přistavěny ke stávajícím řadovým garážím, z důvodu, že v pozemku jsou uloženy inženýrské sítě
[ 2004 - 1059 ]
st. p. 267/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
2
neschválit prodej části st. p. 267/2 (18 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova p.
, pozemek pod
objektem plechové garáže, nacházející se mezi domem čp. 255 v ul. Voletinská a domem čp. 322 (MŠ) v
ul. Dřevařská
bere na vědomí,
*
02.01
*
2
že na část st. p. 267/2 (12.5 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova, pozemek pod objektem stávající plechové
garáže, nacházející se v ul. Dřevařská, bude pokračovat nájemní vztah s p.
dle
nájemní smlouvy č. 230527 s platností do 31.7.2005.
[ 2004 - 1060 ]
p. p. 485, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
2
neschválit prodej p. p. 485 (542 m ) v k. ú. Dolní Staré Město p.
pozemku
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k rozšíření vlastního

[ 2004 - 1061 ]
st. p. 579, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
souhlasit s rozšířením textu usnesení ZM 2003-29/1 v následujícím znění:
2
ZM schvaluje výkup st. p. 579 (35 m ) v k. ú. Horní Staré Město, nacházející se v rekreační oblasti Peklo,
pod ul. Vlčická na louce, kde býval camp, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za
cenu dle znaleckého posudku s tím, že město Trutnov uhradí náklady za vyhotovení znaleckého posudku
ve výši 744,- Kč.
[ 2004 - 1062 ]
st. p. 4391, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
2
nesouhlasit s prodejem st. p. 4391 (203 m ) v k. ú. Trutnov, Střední Předměstí, ul. Kubelíkova pod
domem čp. 777, stávajícím čtyřem nájemcům domu, t.j.
z důvodu, že nejsou vlastníky domu čp. 777
[ 2004 - 1063 ]
p. p. 2684, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
2
neschválit prodej části p. p. 2684 (cca 22 m ) v k. ú. Trutnov, v proluce stávající zástavby řadových garáží
mezi ul. Spodní a ul. Kpt. Jaroše, p.
k parkování a výstavbě řadové garáže
(přístavba ke stávajícím garážím) z důvodu sníženého průchodu mezi garážemi
[ 2004 - 1064 ]
p. p. 108/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
2
neschválit prodej části p. p. 108/1 (cca 60 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Poštovní,
[ 2004 - 1065 ]
p. p. 220, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
neschválit ukončení smluvního vztahu dohodou dle nájemní smlouvy s dohodou o budoucí koupi č.
230568 a navrácení zálohy na kupní cenu ve výši 10062.50 Kč
2
na část p. p. 220 (cca 350 m ) v k. ú. Bojiště u Trutnova, nacházející v lokalitě bývalé školy z důvodu
nerealizování stavby septiku s biofiltrem a kanalizačním potrubím na pozemku města Trutnov s tím, že o
ukončení smlouvy lze jednat až po předložení projektové dokumentace.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2004 - 1066 ]
p. p. 2120/16, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 2120/16 (cca 12 m s tolerancí výměry pronajatého pozemku ± 15 %) v k. ú.
Trutnov, ul. Vápenka,
k umístění kůlny na dobu neurčitou za nabízené nájemné 150,Kč/rok
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[ 2004 - 1067 ]
p. p. 261/1, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 261/1 (cca 500 m s tolerancí výměry pronajímaného pozemku ± 15 %) v k. ú.
Starý Rokytník p.
k sečení trávy na dobu neurčitou za nabízené nájemné 0.10
2
Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být předem projednána a schválena
pronajímatelem.
[ 2004 - 1068 ]
st. p. 367, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem st. p. 367 (25 m ) v k. ú. Libeč p.
, pozemek pod stávající garáží, na dobu
2
2
2
určitou do 31.12.2006 za nájemné 10.- Kč/m v roce 2004, 12,- Kč/m v roce 2005 a 14,- Kč/m v roce
2006
[ 2004 - 1069 ]
p. p. 2128/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 2128/3 (cca 336 m s tolerancí výměry pronajímaného pozemku ± 15 %) v k. ú.
2
Trutnov, ul. Vápenka,
na dobu neurčitou. Z toho cca 330 m k zahrádkářským
2
2
účelům a chovu drůbeže za nabízené nájemné 3,- Kč/m /rok a cca 6 m k umístění kůlny za nabízené
2
nájemné 10,- Kč/m /rok s tím, že veškerá výstavba nebo výsadba stromů musí být předem projednána a
schválena pronajímatelem
[ 2004 - 1070 ]
p. p. 183/5, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 183/5 (cca 450 m s tolerancí výměry pronajímaného pozemku ± 15 %) v k. ú.
Poříčí u Trutnova, ul. Voletinská, p.
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za
2
nabízené nájemné 2,- Kč/m /rok s tím, že veškerá výstavba nebo výsadba stromů musí být předem
projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 1071 ]
st. p. 53/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části st. p. 53/1 (cca 30 m s tolerancí výměry pronajímaného pozemku ± 15 %) v k. ú. Dolní
Staré Město, ul. Lomená, p.
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nabízené
nájemné 150,- Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být předem projednána a
schválena pronajímatelem.
[ 2004 - 1072 ]
st. p. 163, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem parcely vedené ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, st. p. 163 (157 m ) v
k. ú. Starý Rokytník, p.
na dobu neurčitou k zahrádkářským účelům za nabízené
2
nájemné 1,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být předem projednána a
schválena pronajímatelem
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[ 2004 - 1073 ]
p. p. 2013/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 2013/8 (cca 330 m s tolerancí výměry pronajímaného pozemku ± 15 %) v k. ú.
Trutnov, Horní Předměstí, ul. Švédská,
k zahrádkářským
2
účelům na dobu neurčitou za nabízené nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že se povoluje oprava současného
oplocení a podnájem za stejných podmínek
. Další jakákoliv
výstavba nebo výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2004 - 1074 ]
p. p. 195/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 195/1 (cca 1300 m s tolerancí ± 15 %) v k. ú. Dolní Staré Město firmě
TRANSPORT Trutnov s. r. o. ke zřízení a provozu sběrného dvora v rámci společného projektu města
Trutnov o sběru tříděného odpadu na dobu neurčitou za nájemné 150,- Kč/rok s tím, že jakákoliv
výstavba je možná pouze na základě stavebního povolení, vydaného odborem výstavby MěÚ Trutnov.
[ 2004 - 1075 ]
p. p. 2053, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 2053 (cca 17 m s tolerancí ± 15 %) v k. ú. Horní Staré Město pod stavbou
stávajícího prodejního stánku s prodejem tisku a tabákových výrobků, nacházející se u křižovatky ul.
Horská a ul. Pampelišková, p.
na dobu určitou do 31.3.2005 za nájemné 350,2
Kč/m /rok
[ 2004 - 1076 ]
p. p. 1930/51 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
se zřízením budoucího věcného břemene ve prospěch
, jako budoucího kupujícího p. p.
1930/51 a p. p. 2334/6 v k. ú. Trutnov, Horní Předměstí, ul. Královédvorská, pro jeho právo ke vstupu a
vjezdu na sousední p. p. 1859/2, p. p. 1859/4, p. p. 2334/2 a p. p. 1930/2 za účelem realizace stavby
inženýrských sítí a na jejich trvalé uložení v dotčených pozemcích, neboť budoucí kupující nepředložil
žádné zakreslení tras a vedení těchto sítí po dotčených pozemcích. Sítě by měly být vedeny k plánované
stavbě rodinného domu.
trvá
*
02.01
*
2
na uzavření kupní smlouvy s
na odprodej části p. p. 1930/2 (cca 460 m ), části p. p.
2
2
1930/5 (cca 20 m ) a části p. p. 2334/2 (cca 40 m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se na Horním Předměstí v
sousedství ul. Královédvorská a domů čp. 62, čp.203 , k výstavbě rodinného domu za nabídnutou kupní
2
cenu ve výši 827,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, t.j. ve smyslu
usnesení ZM 2003-83/2.
[ 2004 - 1077 ]
st. p. 742 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
ruší
*
01.01
*
body 02.01 a 04.01 usnesení RM 2004-903/13 ze dne 26.7.2004
souhlasí
*
02.01
se zřízením úplatného věcného břemene
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*

1. na st. p. 742 v k. ú. Trutnov pro právo jízdy a chůze po části dotčeného pozemku za účelem zajištění
2
obsluhy čp. 45 na st. p. 304 v k. ú. Trutnov, ul. Spojenecká, v šíři do 3 m
2. na uložení stávající kanalizační přípojky přes st. p. 742 a p. p. 2215/1 v k. ú. Trutnov k čp. 45 na st. p.
2
304 v k. ú. Trutnov v šíři do 2 m
Oprávněná strana uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcných břemen (geometrický plán na
vymezení trasy v rozsahu věcného břemene, znalecký posudek na ocenění věcného břemene a správní
poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí). Oprávněný uhradí povinnému 19 % DPH,
2
nestanoví-li zákonný předpis jinak. Úplata za zřízení věcného břemene je 133.33 Kč za 1 m dotčené
plochy.
*
02.02
*
s pronájmem
na dobu neurčitou
2
1. části st. p. 742 (17 m ) v k. ú. Trutnov - pozemek pod stavbou garáže za nájemné ve výši 100,2
2
2
2
Kč/m /rok 2004, 110,- Kč/m /rok 2005, 120,- Kč/m /rok 2006, 130,- Kč/m /rok 2007 a roky další
2
2. části st. p. 742 (154 m ) v k. ú. Trutnov k zahrádkářským účelům a jako manipulační plochu za
2
nájemné ve výši 3,- Kč/m /rok
[ 2004 - 1078 ]
p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 230 595 s
Č
dohodou ke dni 30.9.2004. Pronajatý
pozemek bude nájemcem vyklizen a předán zpět pronajímateli, a bude uhrazeno nájemné ke dni
ukončení nájemní smlouvy před podpisem dohody.
[ 2004 - 1079 ]
p. p. 311/3, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 950 790 s
na pronájem části p. p. 311/3 (cca 2000
2
m ) v k. ú. Voletiny dohodou ke dni 31.12.2004. Podmínkou je, že pronajatý pozemek bude nájemcem
vyklizen a předán zpět pronajímateli, a že bude uhrazeno nájemné ke dni ukončení nájemní smlouvy.
[ 2004 - 1080 ]
p. p. 204/3 a násl., k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova jako oprávněného a budoucího
investora a vlastníka stavby kabelového vedení NN pro vodojem Starý Rokytník, pro právo oprávněného
ke vstupu a vjezdu na p. p. 204/3, p. p. 1739/1, p. p. 1739/2 a p. p. 1746/2 v k. ú. Starý Rokytník za
účelem realizace a trvalého uložení této stavby po dotčených do dotčených pozemků. Dále pro právo
oprávněného ke vstupu a vjezdu na části dotčených pozemků za účelem konání pracovních činností,
souvisejících se zajištěním provozu, kontroly, oprav, údržby a případné likvidace předmětné stavby.
Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku a v
návaznosti na geometrický plán, který vymezí trasu a rozsah věcného břemene. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Povinným z věcného břemene bude
Pozemkový fond České republiky, zastoupený územním pracovištěm PF ČR v Trutnově.
[ 2004 - 1081 ]
p. p. 204/1, k.ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova jako oprávněného a budoucího
investora a vlastníka stavby kabelového vedení NN, které bude vedeno k vodojemu Starý Rokytník, pro
právo oprávněného k realizaci a trvalého uložení této stavby v p. p. 204/1 v k. ú. Starý Rokytník. Dále pro
právo oprávněného ke vstupu a vjezdu na části dotčeného pozemku za účelem konání pracovních
činností, souvisejících se zajištěním provozu, kontroly, oprav, údržby a případné likvidace výše uvedené
stavby. Trasa a rozsah věcného břemene bude vymezena v geometrickém plánu. Veškeré náklady
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spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Povinným z věcného břemene bude
FARMERS, spol. s. r. o.
[ 2004 - 1082 ]
p. p. 2471 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch
, jako oprávněného a
2
budoucího investora stavby domu na části p. p. 2471 (135 m ) v k. ú. Trutnov a budoucího vlastníka
stavby tohoto domu i pozemku pod stavbou domu pro jeho právo ke vstupu a vjezdu na část p. p. 2471 a
část p. p. 212/2 v k. ú. Trutnov, ul. Polská, za účelem realizace a trvalého uložení stavby inženýrských sítí
(kanalizační, vodovodní a teplovodní přípojky v celkové délce cca 150 m, které povedou ke stavbě
domu). Dále pro právo oprávněného ke vstupu a vjezdu na části dotčených pozemků za účelem konání
pracovních činností souvisejících se zajištěním provozu, kontroly, oprav, údržby a případné likvidace
stavby inženýrských sítí. Oprávněný uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
(geometrický plán na vymezení trasy a rozsahu věcného břemene a správní poplatek za vklad věcného
břemene do katastru nemovitostí). Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úplatu, která bude
2
vypočtena z pětinásobku ročního užitku při ceně 10,- Kč/m x výměra dotčených pozemků zjištěná
geometrickým plánem a 19 % DPH, nestanoví-li zákonný předpis jinak.
[ 2004 - 1083 ]
p. p. 52/1, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch Českého zahrádkářského svazu, ZO Starý
Rokytník, zastoupený p.
, jako oprávněného a budoucího
investora stavby vodovodní přípojky, pro právo oprávněného ke vstupu a vjezdu na část p. p. 52/1 v k. ú.
Starý Rokytník, za účelem realizace a trvalého uložení stavby vodovodní přípojky v celkové délce cca 15
m, která bude vedena do zahrádkářské kolonie. Dále pro právo oprávněného ke vstupu a vjezdu na část
dotčeného pozemku za účelem konání pracovních činností souvisejících se zajištěním provozu, kontroly,
oprav, údržby a případné likvidace stavby vodovodní přípojky. Oprávněný uhradí povinnému
2
jednorázovou úplatu, která bude vypočtena z pětinásobku ročního užitku při ceně 10,- Kč/m x výměra
dotčených pozemků zjištěná geometrickým plánem a 19 % DPH, nestanoví-li zákonný předpis jinak.
Oprávněný uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (geometrický plán na
vymezení trasy a rozsahu věcného břemene a správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru
nemovitostí). Povinným bude město Trutnov.
[ 2004 - 1084 ]
p. p. 148/1, k. ú. Bezděkov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnov jako oprávněného a budoucího
investora a vlastníka stavby "Vodovod Bezděkov", pro právo oprávněného ke vstupu a vjezdu na p. p.
148/1 v k. ú. Bezděkov (lesní pozemek), za účelem realizace předmětné stavby v dotčeném pozemku na
dobu určitou 20 let. Dále pro právo oprávněného ke vstupu a vjezdu na část dotčeného pozemku za
účelem konání pracovních činností souvisejících se zajištěním provozu, kontroly, oprav, údržby a
případné likvidace výše uvedené stavby. Trasu a rozsah věcného břemene vymezí geometrický plán.
Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou smluvních stran ve výši dle
znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Povinný
z věcného břemene budou Lesy České republiky s. p. Hradec Králové, t.j. subjekt, který má právo
hospodařit s nemovitostmi ve vlastnictví České republiky.
[ 2004 - 1085 ]
p. p. 1307 a 2299/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnov jako oprávněného a vlastníka
stavby vodovodu zahrádkářské kolonie SAD Trutnov - Kryblice, pro právo oprávněného ke vstupu a
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vjezdu na p. p. 1307/2 a p. p. 2299/3 v k. ú. Trutnov, za účelem trvalého uložení předmětné stavby v
dotčených pozemcích. Dále pro právo oprávněného ke vstupu a vjezdu na části dotčených pozemků za
účelem konání pracovních činností souvisejících se zajištěním provozu, kontroly, oprav, údržby a
případné likvidace výše uvedené stavby. Trasu a rozsah věcného břemene vymezí geometrický plán.
Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou smluvních stran ve výši dle
znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Povinným z věcného břemene bude s. p. Lesy České republiky Hradec Králové, t.j. subjekt, který má
právo hospodařit s nemovitostmi ve vlastnictví České republiky.
[ 2004 - 1086 ]
p. p. 2132/8 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch firmy OLFIN PLUS a. s. se sídlem Havlíčkova 4,
Trutnov, jako oprávněný a budoucí investor a vlastník stavby přípojek (kanalizační, kabelu NN, plynu a
dešťové kanalizace), které budou vedeny k objektu autosalonu Renault pro právo oprávněného ke vstupu
a vjezdu na části p. p. 2132/8, p. p. 2132/10 a p. p. 2132/5 v k. ú. Trutnov, za účelem realizace a trvalého
uložení předmětné stavby v dotčených pozemcích. Dále pro právo oprávněného ke vstupu a vjezdu na
části dotčených pozemků za účelem konání pracovních činností souvisejících se zajištění provozu,
kontroly, oprav, údržby a případné likvidace výše uvedené stavby. Trasu a rozsah věcného
břemene vymezí geometrický plán. Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úplatu, která bude
2
vypočtena z pětinásobku ročního užitku při ceně 10,- Kč/m x výměra dotčených pozemků zjištěná
geometrickým plánem a 19 % DPH, nestanoví-li zákonný předpis jinak. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Povinný z věcného břemene bude město Trutnov.
[ 2004 - 1087 ]
p. p. 165/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch firmy Východočeská energetika a. s. Sladkovského
215, Hradec Králové, jako oprávněného a budoucího investora a vlastníka stavby kabelového vedení NN,
pro právo oprávněného ke vstupu a vjezdu na část p. p. 165/4 v k. ú. Trutnov, ul. Horská, za účelem
realizace a trvalého uložení předmětné stavby v dotčeném pozemku. Dále pro právo oprávněného ke
vstupu a vjezdu na část dotčeného pozemku za účelem konání pracovních činností souvisejících se
zajištěním provozu, kontroly, oprav, údržby a případné likvidace výše uvedené stavby. Trasu a rozsah
věcného břemene vymezí geometrický plán. Oprávněný uhradí povinnému před kolaudací jednorázovou
úplatu, která bude vypočtena z jednotkové ceny 133.33 Kč x výměra dotčených pozemků, zjištěná
geometrickým plánem a 19 % PH, nestanoví-li zákonný předpis jinak. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Povinný z věcného břemene bude město Trutnov.
[ 2004 - 1088 ]
st. p. 1102, p. p. 2060/1 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch firmy Východočeská energetika a. s., se sídlem
Sladkovského 215, Hradec Králové, jako oprávněného a budoucího investora a vlastníka stavby
veřejného rozvodu elektřiny, t.j. "Trutnov - TS, KNN a KVN, ul. Čsl. armády", pro právo oprávněného ke
vstupu a vjezdu na části st. p. 1069, st. p. 1070, p. p. 2060/1, p. p. 2074/1 a p. p. 2135/9 v k. ú. Trutnov,
ul. Čsl. armády a ul. Dělnická, za účelem realizace a trvalého uložení předmětné stavby v dotčených
pozemcích. Dále pro právo oprávněného ke vstupu a vjezdu na části dotčených pozemků za účelem
konání pracovních činností souvisejících se zajištěním provozu, kontroly, oprav, údržby a případné
likvidace výše uvedené stavby. Trasu a rozsah věcného břemene vymezí geometrický plán. Oprávněný
před kolaudací uhradí povinnému jednorázovou úplatu ve výši 10000,- Kč, dále 19 % DPH z úplaty,
nestanoví-li zákonný předpis jinak. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný. Povinný z věcného břemene bude město Trutnov.
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[ 2004 - 1089 ]
p. p. 289/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch firmy Východočeská energetika a. s., se sídlem
Sladkovského 215, Hradec Králové, jako oprávněného a budoucího investora a vlastníka stavby vrchního
vedení 35 kV VN, pro právo oprávněného ke vstupu a vjezdu na část p. p. 289/2 v k. ú. Horní Staré
Město, ul. Horská a ul. V Údolíčku, za účelem realizace a trvalého uložení předmětné stavby v dotčeném
pozemku. Dále pro právo oprávněného ke vstupu a vjezdu na části dotčených pozemků za účelem
konání pracovních činností souvisejících se zajištění provozu, kontroly, oprav, údržby a případné
likvidace výše uvedené stavby. Trasu a rozsah věcného břemene vymezí geometrický plán. Oprávněný
uhradí povinnému před kolaudací jednorázovou úplatu, která bude vypočtena z jednotkové ceny 133.33
Kč x výměra dotčených pozemků určená geometrickým plánem a 19 % DPH, nestanoví-li zákonný
předpis jinak. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Povinný z
věcného břemene bude město Trutnov.
[ 2004 - 1090 ]
p. p. 2793, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch firmy BENZINA a. s., se sídlem Dělnická 12,
Holešovice, Praha, jako oprávněného a budoucího investora a vlastníka stavby kanalizační přípojky pro
právo oprávněného ke vstupu a vjezdu na část p. p. 2793 v k. ú. Trutnov, ul. Polská, za účelem realizace
a trvalého uložení předmětné stavby v dotčeném pozemku. Dále pro právo oprávněného ke vstupu a
vjezdu na část dotčeného pozemku za účelem konání pracovních činností souvisejících se zajištěním
provozu, kontroly, oprav a údržby a případné likvidace výše uvedené stavby. Trasu a rozsah věcného
břemene vymezí geometrický plán. Oprávněný uhradí povinnému před kolaudací jednorázovou úplatu,
která bude vypočtena z jednotkové ceny 133.33 Kč x výměra dotčených pozemků určená geometrickým
plánem a 19 % DPH, nestanoví-li zákonný předpis jinak. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný. Povinný z věcného břemene bude město Trutnov.
[ 2004 - 1091 ]
p. p. 36 a násl., k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch vlastníka domu čp.
k. ú. Lhota u Trutnova,
kterými jsou v současnosti p.
, jako oprávnění a budoucí investoři a
vlastníci parovodní přípojky, pro právo oprávněných ke vstupu a vjezdu na části p. p. 36, p. p. 37 a st. p.
86 v k. ú. Lhota u Trutnova, za účelem realizace a trvalého uložení stavby parovodní přípojky v celkové
délce cca 42 m a v šíři max. do 2.5 m na každou stranu od krajní líce potrubí. Přípojka bude vedena
k domu čp. 106. Dále pro právo oprávněných ke vstupu a vjezdu na části dotčených pozemků za
účelem konání pracovních činností souvisejících se zajištěním provozu, kontroly, oprav, údržby a
případné likvidace stavby parovodní přípojky. Oprávnění uhradí povinnému před kolaudací jednorázovou
úplatu, která bude vypočtena z jednotkové ceny 67,- Kč x výměra dotčených pozemků, zjištěná
geometrickým plánem a 19 % DPH, nestanoví-li zákonný předpis jinak. Oprávnění uhradí veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene (geometrický plán na vymezení trasy a rozsahu věcného
břemene a správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí). Povinným bude město
Trutnov.
[ 2004 - 1092 ]
p. p. 194/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch firmy Davídek s. r. o., se sídlem Horská 144,
Trutnov 4, jako oprávněný a budoucí investor a vlastník stavby kabelového vedení NN, pro právo
oprávněného ke vstupu a vjezdu na část p. p. 194/1 v k. ú. Dolní Staré Město, ul. Horská, za účelem
realizace a trvalého uložení předmětné stavby v dotčeném pozemku. Dále pro právo oprávněného ke
vstupu a vjezdu na část dotčeného pozemku za účelem konání pracovních činností souvisejících se

27

zajištěním provozu, kontroly, oprav, údržby a případné likvidace výše uvedené stavby. Trasu a rozsah
věcného břemene vymezí geometrický plán. Oprávněný uhradí povinnému před kolaudací jednorázovou
úplatu, která bude vypočtena z jednotkové ceny 133.33 Kč x výměra dotčených pozemků určená
geometrickým plánem a 19 % DPH, nestanoví-li zákonný předpis jinak. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Povinný z věcného břemene bude město Trutnov.
[ 2004 - 1121 ]
p. p. 1730/2 a 1730/15, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch Náboženské obce církve Československé husitské
v Trutnově, jako oprávněného a budoucího investora stavby zemní horkovodní přípojky, pro právo
oprávněného ke vstupu a vjezdu na části p. p. 1730/2 a p. p. 1730/15 v k. ú. Trutnov, ul. Koncertní, za
účelem realizace a trvalého uložení stavby zemní horkovodní přípojky v celkové délce cca 30 m, která
povede k domu čp. 146. Dále pro právo oprávněného ke vstupu a vjezdu na části dotčených pozemků za
účelem konání pracovních činností souvisejících se zajištěním provozu, kontroly, oprav, údržby a
případné likvidace předmětné stavby. Oprávněný uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene (geometrický plán na vymezení trasy a rozsahu věcného břemene a správní poplatek za vklad
věcného břemene do katastru nemovitostí). Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úplatu, která
2
bude vypočtena z pětinásobku ročního užitku při ceně 10,- Kč/m x výměra dotčených pozemků, zjištěná
geometrickým plánem a 19 % DPH, nestanoví-li zákonný předpis jinak. Povinným bude město Trutnov.
Pozemky – různé
[ 2004 - 1093 ]
p. p. 1784/5 a 1784/9, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s doplněním (rozšířením) smlouvy č. 04B032, uzavřené s p.
, o p. p. 1784/5
a p. p. 1784/9 v k. ú. Trutnov, za účelem realizace a trvalého uložení stavby kabelové přípojky NN.
Ostatní ujednání smlouvy beze změn.
[ 2004 - 1094 ]
Geodézie Trutnov s. r. o.
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2000, uzavřené mezi městem Trutnov a Geodézií
Trutnov s. r. o. za nově navržené ceny
souhlasí
*
02.01
*
s vypsáním výběrového řízení na uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele geodetických prací
[ 2004 - 1095 ]
Geodetické práce - výzva
rada města
schvaluje
*
01.01
*
soutěžní podmínky vyzývacího řízení města Trutnova - majetkového odboru - k zajištění dodavatele na
zakázku "Provádění geodetických prací pro město Trutnov" dle předloženého návrhu
Bytové záležitosti
[ 2004 - 1096 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
odepsat nevymahatelný dluh ve výši 25419,- Kč na bytě Žižkova 225
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[ 2004 - 1097 ]
rada města
trvá
*
01.01
*
na usnesení rady města 2004-852/3MRM ze dne 2.7.2004
[ 2004 - 1098 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
se zastavením exekučního řízení, vedeného proti
věci vymáhání dluhu s příslušenstvím za byt Lípová 109

, ve

[ 2004 - 1099 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
s mimořádným přidělením bytu

*

[ 2004 - 1100 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
s ponecháním bytu v užívání

*

[ 2004 - 1101 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
se zpětvzetím žaloby na vyklizení bytu

*

[ 2004 - 1102 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zpětvzetím žaloby na vyklizení bytu
, za
podmínky:
- do 10.9.2004 uhradí soudní náklady spojené se zpětvzetím žaloby na vyklizení bytu ve výši 3800,- Kč k
rukám
- do 10.9.2004 bude uzavřena písemná dohoda o pravidelných splátkách dluhu za neuhrazené služby na
bytě Na Dvorkách 244, poplatku z prodlení a soudních nákladů, spojených s žalobami o dlužné nájemné
za byty Na Dvorkách 244 a Mladobucká 156 v minimální výši 1000,- Kč měsíčně, počátek splátek září
2004
- bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou do 28.2.2005
[ 2004 - 1103 ]
Moravská čp. 63 - VŘ
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2004-949/13 ze dne 26.7.2004 v celém znění
určuje,
*
02.01
že byt na adrese
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*

Moravská 63 o vel. 1+1 III. kat., č. bytu 1.1, I. podlaží, bude pronajímán na základě výsledku výběrového
řízení a budoucí nájemce provede opravy bytu na vlastní náklady
Finanční záležitosti
[ 2004 - 1104 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 20000,- Kč HK - Cyklo s. r. o., Ambrožova, 500 02 Hradec Králové, na
částečné krytí nákladů spojených s pořádáním cyklistického kriteria centrem města Trutnova
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 25000,- Kč Náboženské obci církve Československé husitské v Trutnově a
Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR na částečné krytí nákladů spojených s realizací vytápění
na faře
[ 2004 - 1105 ]
Městská knihovna s regionálními funkcemi
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku příspěvkovou organizací Městská knihovna s
regionálními funkcemi Trutnov
schvaluje
*
02.01
*
roční odpisovou sazbu nově pořizovaného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 20 %
[ 2004 - 1106 ]
Místní poplatek - komunální odpad
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
schválit navýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadků vznikajících na území města Trutnov z 360,- Kč na 420,Kč ročně s účinností od 1.1.2005 z důvodu navýšené sazby DPH
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Gereg
T:20.09.2004 *
ve spolupráci se správním odborem připravit na příští jednání zastupitelstva města návrh obecně
závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Trutnov, kterým dojde k
navýšení uvedeného místního poplatku
Různé
[ 2004 - 1107 ]
VŘ "Zimní stadion - stavební úpravy garáže"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na akci "Zimní stadion - stavební úpravy pro garáž rolby"
*
01.02
*
firmu A + K s. r. o. Trutnov vítězem výběrového řízení na zhotovitele výše uvedené stavby
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:13.09.2004 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou A + K s. r. o. Trutnov
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[ 2004 - 1108 ]
VŘ "Oprava kaple v Bezděkově"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby "Oprava kaple v Bezděkově"
*
01.02
*
firmu
- AP stav, Mladé Buky vítězem výběrového řízení na zhotovitele výše uvedené stavby
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:13.09.2004 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou

- AP stav, Mladé Buky

[ 2004 - 1109 ]
Dračí ulička
rada města
ruší
*
01.01
*
v celém rozsahu usnesení 2004-979/13 ze dne 26.7.2004, kterým bylo vyhlášeno výběrové řízení na
zhotovitele stavby "Dračí ulička"
vypisuje
*
02.01
*
výběrové řízení na zhotovitele stavby "Dračí ulička" dle předloženého návrhu soutěžních podmínek
jmenuje
*
03.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
[ 2004 - 1110 ]
Cykloturistická naučná stezka války 1866
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu nemovitostí dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Mikulecký
T:13.09.2004 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podnájmu nemovitostí s firmou Farmers s. r. o.
[ 2004 - 1111 ]
VŘ "Obnova inženýrských sítí na městském hřbitově"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na zhotovitele stavby "Obnova inženýrských sítí na městském hřbitově" dle upraveného
návrhu soutěžních podmínek
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v doplněném složení
[ 2004 - 1112 ]
Obnova vstupu do Národního domu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení termínu u akce "Obnova vstupu do Národního domu" dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:13.09.2004 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou MAVL, spol. s r. o., Dvůr Králové n. L.
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[ 2004 - 1113 ]
Městský znak - KRNAP
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím městského znaku v diáři pro žáky základních škol, který vydává Správa
Krkonošského národního parku Vrchlabí
[ 2004 - 1114 ]
Městský znak - SPŠ a SOU Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím městského znaku na slavnostní zahájení a ukončení Mezinárodního českopolského sportovního turnaje 2004, jehož pořadatelem je SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101
[ 2004 - 1115 ]
Městský znak - VaK a. s.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím městského znaku na webové stránky společnosti VaK Trutnov a. s.
[ 2004 - 1116 ]
Česká pošta - hromadné zásilky
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením "Dohody" mezi Českou poštou, s. p. a městem Trutnov o příjmu hromadně podávaných
doporučených zásilek města na poště Trutnov 1 v navrženém znění
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
T:13.09.2004 *
zajistit uzavření smlouvy s Českou poštou s. p.
[ 2004 - 1117 ]
Projekt jízdní kola dětem
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
poskytnutí dotace ze strany Ministerstva vnitra ČR ve výši 56000,- Kč na projekt "Jízdní kola dětem Zvláštní škola a pomocná škola Trutnov" v rámci programu prevence kriminality
*
01.02
*
nutnost navýšení spoluúčasti města Trutnova na uvedeném projektu
souhlasí
*
02.01
*
s nákupem 12 jízdních kol v celkové hodnotě 71952,- Kč od firmy
, Jízdní kola, Polská
101, Trutnov, dle předloženého návrhu
*
02.02
*
s přijetím sponzorského daru ve výši 7976,- Kč od
, Jízdní kola, Polská 101, Trutnov, na
nákup 12 jízdních kol
*
02.03
*
s poskytnutím jako výpůjčky 12 jízdních kol Zvláštní škola a pomocné škole Trutnov za podmínky
evidence aktivit a návštěvnosti turistického kroužku (dopravního a cyklistického kroužku)
doporučuje
*
03.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
souhlasit s darováním 12 jízdních kol Zvláštní škola a pomocné škole Trutnov
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[ 2004 - 1118 ]
Správní žaloba proti rozhodnutí ÚOHS
rada města
schvaluje
*
01.01
*
podání správní žaloby proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci č.j. 2R 29/04-Hr
v předloženém znění
[ 2004 - 1119 ]
Galerie města
rada města
bere na vědomí
*
01.01
provedené personální změny v Galerii města
[ 2004 - 1120 ]
Petice - sjezdová trať v Lesoparku
rada města
bere na vědomí
*
01.01
text petice „Za záchranu trutnovského lesoparku“
souhlasí
*
02.01
s textem odpovědi petentům

*

*

*

ukládá
*
03.01 Urč:Bc. Nýdrle
T:13.09.2004 *
zaslat odpověď
, zástupci petičního výboru
[ 2004 - 1122 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 13. září 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

