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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2004 - 1123 ]
Mladobucká čp. 98
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
schválit opravení tiskové chyby v usnesení č. 2004-170/4 ze dne 21.6.2004:
původně :
nyní :
[ 2004 - 1124 ]
Dlouhá čp. 180
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
schválit prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitostí - domu čp. 180 na st. p. 367 a
kolny na p. p. 220/4 v ul. Dlouhá, spolu se st. p. 367 a p. p. 220/4, v části města a k. ú. Horní Staré
Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 22.2.2004, do spoluvlastnictví nájemců
domu za celkovou sjednanou cenu 1619920j,- Kč, a to do 30.9.2004
[ 2004 - 1125 ]
Dlouhá čp. 572
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
schválit prodej bytové jednotky č.
. nadzemním podlaží domu čp. 572 na st. p. 1379 v ul.
Dlouhá, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, včetně spoluvlastnického podílu na
společných částech domu a pozemku st. p. 1379,
2 za navrhovanou cenu 877623,- Kč, navýšenou o náklady na bytovou jednotku, t.j. celkem 898203,- Kč
[ 2004 - 1126 ]
Na Vrchu čp. 160
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
vzít na vědomí výsledek dobrovolné dražby nemovitosti - nebytového domu čp. 160 na st. p. 166/2 v ul.
Na Vrchu, spolu se st. p. 166/2 v části města Vnitřní město, v obci a k. ú. Trutnov. Vydražitelem se stal
pan
za vyvolávací cenu 1500000,- Kč.
[ 2004 - 1127 ]
Dlouhá čp. 344
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 344 v ul. Dlouhá na st. p. 413, spolu se st. p. 413 a p. p. 7/1 v části
města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 26.1.2004,
, za nabídkovou cenu
1850000,- Kč.
souhlasí
*
02.01
*
se zřízením věcných břemen
1) - ve prospěch vlastníka parovodní přípojky a kondenzátního potrubí napojených a vedených v domě
čp. 344 na st. p. 413 a dále vedených po části p. p. 7/1, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci
Trutnov. Věcné břemeno spočívá v právu trvalého uložení parovodní přípojky a kondenzátního potrubí v
domě čp. 344 na st. p. 413 a na části p. p. 7/1 do domu čp. 246 na st. p. 285, vše v ulici Dlouhá, v části
města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov
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- ve prospěch vlastníka parovodní přípojky a kondenzátního potrubí napojených a vedených v domě čp.
344 na st. p. 413 a dále vedených po části p. p. 7/1, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci
Trutnov. Věcné břemeno spočívá v právu vstupu do domu čp. 344 na st. p. 413 a v právu vstupu a vjezdu
na pozemek p. p. 7/1, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, za účelem konání
pracovních činností souvisejících s provozem, kontrolou, opravami, údržbou a případnou likvidací
parovodní přípojky a kondenzátního potrubí vedených v domě čp. 344 na st. p. 413 a po části p. p. 7/1 do
domu čp. 246 na st. p. 285
2) - ve prospěch vlastníků parovodní přípojky a kondenzátního potrubí na části st. p. 67, v části města a
k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov. Věcné břemeno spočívá v právu trvalého uložení parovodní
přípojky a kondenzátního potrubí na části st. p. 67, napojených z hlavního rozvodu do domu čp. 344 na
st. p. 413, vše v ulici Dlouhá, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov
- ve prospěch vlastníků parovodní přípojky a kondenzátního potrubí na části st. p. 67, v části města a k.
ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov. Věcné břemeno spočívá v právu vstupu do objektu kolny na části st.
p. 67 a právo vstupu a vjezdu na pozemek st. p. 67 za účelem konání pracovních činností souvisejících s
provozem, kontrolou, opravami, údržbou a případnou likvidací parovodní přípojky a kondenzátního
potrubí, vše v ulici Dlouhá, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov
Jednorázová celková úplata za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 100,- Kč.
[ 2004 - 1128 ]
Kryblická čp. 62
rada města
navrhuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
schválit odkoupení rodinného domu čp. 62 Kryblická, zděných a dřevěných kolen na st. p. 438/2 o
2
výměře 414 m , spolu se st. p. 438/2 v k. ú. Trutnov, vše v obci Trutnov, od majitelky
za 1100000,- Kč. Město Trutnov uhradí daň z převodu ve výši 3 %.
Realitní kancelář Dobré bydlo s. r. o. Jihoslovanská 36, Trutnov, která prodej zprostředkovává, uzavře s
městem Trutnov rezervační smlouvu na částku 10 % z kupní ceny. Tato částka bude z kupní ceny
odečtena.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
schválit přidělení nájemního bytu 1+2 v Trutnově - střed,
Nebytové prostory - záměr města
[ 2004 - 1129 ]
Jihoslovanská čp. 32
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 32 Jihoslovanská, umístěný v I. NP o
2
výměře 8.55 m (1 prodejna)
na dobu dalších 5 let za nájemné ve výši 2536.10
2
Kč/m /rok za prodejnu včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem
provozování prodejny textilu
[ 2004 - 1130 ]
Spojenecká čp. 54
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 54 Spojenecká, umístěné v I. NP o
2
2
2
2
2
celkové výměře 41.20 m (2 prodejny 24.20 m a 10.20 m , 1 předsíň 2.60 m a 1 soc. zařízení 4.20 m )
na dobu dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši 76304,- Kč/rok za celé nebytové
prostory včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování prodejny
papírnictví, školních a kancelářských potřeb
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[ 2004 - 1131 ]
Jihoslovanská čp. 149
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 149 Jihoslovanská, umístěné v I. NP o
2
2
2
celkové výměře 69.20 m (1 prodejna 33.10 m , 2 sklady o celkové výměře 31.50 m a 2 soc. zařízení o
2
2
celkové výměře 4.60 m ) p.
na dobu dalších 5 let za nájemné ve výši 2190,- Kč/m /rok
2
2
za prodejnu, 1095,- Kč/m /rok za sklady a 685,- Kč/m /rok za soc. zařízení včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování prodejny mobilních telefonů a kanceláře firmy
ELOS.
Nebytové prostory - různé
[ 2004 - 1132 ]
Nové Dvory čp. 360
rada města
schvaluje
*
01.01
*
u dluhu
na nájmu za nebytové prostory Nové Dvory čp. 360 (objekt restaurace
DVORAČKA) pouze s prominutím úroků z prodlení tohoto dluhu za podmínky, že
uhradí
jednorázově dluh ve výši 117595,- Kč včetně nákladů soudního a exekučního řízení v plné výši
[ 2004 - 1133 ]
MBP - změna rozpočtu pro rok 2004
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou rozpočtu Městského bytového podniku na správu a údržbu domů obhospodařovaných MBP
pro rok 2004 dle předloženého návrhu
Pozemky - záměr města
[ 2004 - 1134 ]
p. p. 1/1, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 1/1 (cca 265 m s tolerancí ± 15 %) v k. ú. Libeč
2
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 1,- Kč/m /rok s tím, že
jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 1135 ]
p. p. 219/1, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem částí p. p. 219/1 (455 m ) v k. ú. Libeč čtyřem zájemcům o
pronájem k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 150,- Kč/rok u každého níže
jmenovaného s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být předem projednána a
schválena pronajímatelem:
2
1. cca 140 m s tolerancí ± 15 % p.
2
2. cca 75 m s tolerancí ± 15 %
2
3. cca 140 m s tolerancí ± 15 %
2
4. cca 100 m s tolerancí ± 15 % p.
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[ 2004 - 1136 ]
p. p. 358, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit odprodej p. p. 358 (10 m ) v k. ú. Starý Rokytník (parcela vedená ve
zjednodušené evidenci, původ grafický příděl) p.
k rozšíření vlastních pozemků za
2
nabízenou kupní cenu ve výši 125,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
[ 2004 - 1137 ]
p. p. 359 a násl., k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
2
se záměrem města zveřejnit odprodej p. p. 359 (206 m ), p. p. 360/2 (147 m ), p. p. 361 (511 m ) a p. p.
2
366/4 (736 m ) v k. ú. Starý Rokytník (parcely vedené ve zjednodušené evidenci, původ grafický příděl) p.
2
k zřízení zahrady za nabízenou kupní cenu ve výši 125,- Kč/m s tím, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem Zveřejnění zaslat p.
[ 2004 - 1138 ]
p. p. 64/8, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem s budoucí koupí p. p. 64/8 (58 m ) v k. ú. Dolní Staré Město p.
s tím, že o výše uvedenou parcelu bude doplněna (rozšířena) nájemní smlouva č. 240702
s dohodou o budoucí koupi a převod této parcely bude realizován dle podmínek citované smlouvy.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2004 - 1139 ]
st. p. 4374, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
neschválit prodej podílu na st. p. 4374 ve výši 768/20713 v k. ú. Trutnov, ul. Michnova,
, pozemek pod stavbou domu čp.
jako vlastníkům bytové jednotky v
tomto domě.
[ 2004 - 1140 ]
p. p. 723/4, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
2
schválit prodej části p. p. 723/4 (cca 45 m s tolerancí ± 15 %, přičemž konečnou výměru stanoví až
geometrický plán) v k. ú. Bojiště u Trutnova
k přístavbě garáže za
2
nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
Výstavbou garáže nesmí být narušena statika domu čp. 17.
[ 2004 - 1141 ]
p. p. 701/10, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
2
neschválit prodej p. p. 701/10 (3391 m ) v k. ú. Trutnov
2
vlastních pozemků, za nabízenou kupní cenu 300,- Kč/m
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, za účelem rozšíření

Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2004 - 1142 ]
p. p. 1190/1, k. ú.Zlatá Olešnice a násl.
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2003-929/15 ze dne 25.8.2003 v plném rozsahu, kterým byl vysloven souhlas s
2
2
2
nájmem p. p. 1190/1 (36377 m ) v k. ú. Zlatá Olešnice, p. p. 421 (4483 m ), p. p. 420/1 (602 m ), p. p.
2
2
420/2 (261 m ) a p. p. 422 (660 m ) v k. ú. Debrné, nacházející se v lokalitě u bývalého lomu, p.
ke sportovní činnosti provozu sportovní střelnice z důvodu, že jmenovaný nepředložil
požadovanou balistickou expertizu.
[ 2004 - 1143 ]
p. p. 2132/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch firmy VAK a. s. Trutnov jako oprávněného pro jeho
právo na uložení stavby "Propojení vodovodu v ul. Žižkova a Roty Nazdar" v p. p. 2132/8 v k. ú. Trutnov
po dobu existence této stavby. Dále pro právo oprávněného ke vstupu a vjezdu na výše uvedený
pozemek za účelem konání pracovních činností souvisejících s provozem, kontrolou, údržbou, opravou a
případnou likvidací předmětné stavby. Trasu a rozsah věcného břemene vymezuje geometrický plán č.
2921-82/2004 ze dne 15.7.2004. Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úplatu dle znaleckého
posudku na ocenění věcného břemene a úhradu 19 % DPH před uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene. Oprávněný uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (geometrický plán,
znalecký posudek a kolek na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí).
[ 2004 - 1144 ]
p. p. 2120/16, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch firmy VAK a. s. Trutnov jako oprávněného pro jeho
právo na uložení stavby "Propojení vodovodu DN 80 v ulici Za Vápenkou a ul. Břečtejsnká) v p. p.
2120/16 v k. ú. Trutnov po dobu existence této stavby. Dále pro právo oprávněného ke vstupu a vjezdu
na část výše uvedeného pozemku za účelem konání pracovních činností souvisejících se zajištěním
provozu, kontroly, oprav, údržby a případné likvidace výše uvedené stavby. Trasu a rozsah věcného
břemene vymezuje geometrický plán č. 2919-89/2004 ze dne 15.7.2004. Oprávněný uhradí povinnému
jednorázovou úplatu (nabídnutou) ve výši 1000,- Kč a úhradu 19 % DPH před uzavřením smlouvy o
zřízení věcného břemene. Oprávněný uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
(geometrický plán a kolek na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí).
[ 2004 - 1145 ]
p. p. 2775, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením smluvního vztahu dle nájemní smlouvy č. 960976, která byla uzavřena na pronájem části p.
2
p. 2772 (cca 450 m ) v k. ú. Trutnov s firmou TRANSPORT Trutnov, s. r. o. k provozování sběrného
dvora a to dohodou ke dni účinnosti nové nájemní smlouvy s výše uvedenou firmou
[ 2004 - 1146 ]
st. p. 1102, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s doplněním usnesení rady města 2004-1088/14 ze dne 30.8.2004 o st. p. 1102 v k. ú. Trutnov
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Majetek města - různé
[ 2004 - 1147 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
ukončení smlouvy č. 119/04/TU (restaurace U Kučerů – zastoupená
), ke dni 30.9.2004
souhlasí
*
02.01
*
se zařazením objektu (garáž), zastoupeným vlastníkem p.
, do I.
kategorie dle ceníku služeb za monitorování signálu z elektronické zabezpečovací signalizace na pult
centralizované ochrany.
[ 2004 - 1148 ]
Prodej vodoměrů a. s. VAK Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem 2 ks vodoměrů značky WS Meinecke DN 80, osazených na městském koupališti v Trutnov, a.
s. VAK Trutnov za cenu 500,- Kč/ks
[ 2004 - 1149 ]
Prodej movitého majetku
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s postupným odprodejem nepotřebného, stářím opotřebovaného majetku, uskladněného v hale v areálu
bývalých kasáren v Trutnově, za 10 % pořizovací hodnoty
Bytové záležitosti
[ 2004 - 1150 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu č. 8 Na Dvorkách 244 o vel. 1+0
bytem Spojenecká 53
souhlasí
*
02.01
*
s podáním žaloby na vyklizení bytu č. 8 Na Dvorkách 244
Finanční záležitosti
[ 2004 - 1151 ]
Rozpočet města pro rok 2004
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
schválit úpravy rozpočtu města Trutnova pro rok 2004 v odvětvovém třídění
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, trvale

[ 2004 - 1152 ]
ZŠ Mládežnická
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
- zvýšení provozního příspěvku ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, o částku 407980.00 Kč
- nařízení odvodu z investičního fondu ve výši odpisů z budov a staveb ve výši 407980.00 Kč
schvaluje
*
02.01
odpisový plán dle předloženého návrhu

*

[ 2004 - 1153 ]
Finanční příspěvek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 32000,- Kč pro
nákladu spojených s vydáním sezónních novin Veselý výlet č. 23 - léto 2004.

, na částečné krytí

[ 2004 - 1154 ]
Finanční příspěvek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč Gymnáziu Trutnov na částečné krytí nákladů spojených s výměnou
akcí studentů do Liverpoolu
Různé
[ 2004 - 1155 ]
Půjčky ze SFRB
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
schválit poskytnutí prostředků ze SFRB dle předloženého návrhu
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
zrušit poskytnutí prostředků pro
ve výši 90000,- Kč
[ 2004 - 1156 ]
Obnova sportovního hřiště v ul. Foersterova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na akci "Obnova
sportovního hřiště v ul. Foersterova po schválení rozpočtových změn
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
schválit zařazení částky ve výši 120 tis. Kč do rozpočtu města Trutnov na rok 2004 na akci "Obnova
sportovního hřiště v ul. Foersterova"
[ 2004 - 1157 ]
VŘ "Rekonstrukce komunikace Příkrá a Pod Svahem"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce komunikace ul. Příkrá a Pod Svahem" dle
předloženého návrhu soutěžních podmínek
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jmenuje
*
02.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
[ 2004 - 1158 ]
VŘ "Dračí ulička"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby "Dračí ulička"
*
01.02
*
firmu MAVL, spol. s r. o., Dvůr Králové n. L. vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby "Dračí
ulička"
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:29.09.2004 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou MAVL, spol. s r. o., Dvůr Králové n. L.
[ 2004 - 1159 ]
VŘ "Obnova inženýrských sítí na městském hřbitově"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby "Obnova inženýrských sítí na městském hřbitově"
*
01.02
*
firmu Štěpánský & Fišer, Elektromontáže, Trutnov vítězem výběrového řízení na zhotovitele výše
uvedené stavby
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:29.09.2004 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou Štěpánský & Fišer, Elektromontáže, Trutnov
[ 2004 - 1160 ]
Městský znak
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím městského znaku v plnobarevném informačně-komerčním bulletinu o formátu A5 s
názvem "Průvodce občana a podnikatele", který vydává společnost Marshall, s. r. o., Hodkovická 52,
46006 Liberec 6
[ 2004 - 1161 ]
Přistoupení Trutnova ke svazku obcí Východní Krkonoše
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
schválit přistoupení města Trutnova k dobrovolnému svazu obcí Svazek obcí Východní Krkonoše
[ 2004 - 1162 ]
č. p. 26 s pozemky v k. ú. Horní Malá Úpa
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
vzít na vědomí a schválit nabytí vlastnictví k nemovitostem - budově čp. 26 na pozemku st. p. 25 a k
pozemkům st. p. 25, p.p. 76/3, p.p. 419, p.p. 76/1 a p.p. 76/2 v části obce a k. ú. Horní Malá Úpa, v obci
Malá Úpa, bezúplatným přechodem na základě zákona č. 172/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:20.09.2004 *
uložit Mgr. Ivanu Adamcovi, starostovi města, učinit úkony nezbytné k záznamu přechodu vlastnictví výše
uvedených nemovitostí na město Trutnov do katastru nemovitostí
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[ 2004 - 1163 ]
Cyklostezky ul. Revoluční a Dolní Promenáda
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o podmínkách ke zvláštnímu užívání místních komunikací se společností D.I.S.,
spol. s r. o., Brno v předloženém znění
[ 2004 - 1164 ]
Petice pro výstavbu sjezdovky v Lesoparku
rada města
bere na vědomí
*
01.01
text petice pro výstavbu sjezdovky v Lesoparku
schvaluje
*
02.01
text odpovědi na petici pro výstavbu sjezdovky

*

*

ukládá
*
03.01 Urč:Bc. Nýdrle
T:29.09.2004 *
zaslat odpověď TJ LOKOMOTIVA Trutnov, zástupcům petentů
[ 2004 - 1165 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na středu 29. 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

