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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2004 - 1166 ]
Lovecká chata "Pašovka"
rada města
navrhuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:18.10.2004 *
2
schválit prodej lovecké chaty "Pašovka" na st. p. 63, spolu se st. p. 63 o výměře 74 m a p. p. 647/2 o
2
výměře 988 m , vše v k. ú. Sklenářovice, obec Mladé Buky. Obecné zveřejnění bude provedeno na dobu
min. 45 dnů (obálková metoda) s minimální cenou k jednání 400000,- Kč.
[ 2004 - 1167 ]
Prodej nemovitostí - 25. prodejní vlna
rada města
navrhuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:18.10.2004 *
zařadit do 25. prodejní vlny dům čp. 907 V. Nováka.
V domě jsou 2 bytové jednotky
Uvedený dům bude prodáván jako celek.
Cena bude stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku zpracovaného dle vyhlášky č.
452/2003 Sb.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2004 - 1168 ]
Národní čp. 199
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 199 Národní, restaurace "Národní dům",
2
umístěné v budově Domu kultury o celkové výměře 259.40 m s p.
ke
dni uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 199 Národní, restaurace "Národní
2
dům", umístěné v budově Domu kultury o celkové výměře 259.40 m , firmě
s. r. o. za
stejných podmínek jako předchozí nájemce pánové
, za účelem provozování
restaurace
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2004 - 1169 ]
Národní čp. 213
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 213 Národní, umístěné v I. NP o celkové
2
2
2
2
výměře 68.84 m (2 sklady 49.00 m , 18.00 m a 1 soc. zařízení 1.84 m ) s p.
na
2
2
dobu dalších 5 let za 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 - 1170 ]
Lomní čp. 361
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením 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 firmou Dressler, spol s r. o., na dobu
2
2
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 prozování skladů potravin a spotřebního zboží.
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[ 2004 - 1171 ]
Bulharská čp. 64
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 64 Bulharská, umístěné v I. NP o celkové
2
2
2
2
2
výměře 81.30 m (3 prodejny 22.20 m , 17.40 m , 39.10 m , 2 výlohy o celkové výměře 0.60 m a 1 WC
2
2.00 m ) s firmou TOWN LC s. r. o. na dobu určitou 5 let za nájemné dohodou ve výši 357720,- Kč/rok za
celé nebytové prostory včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem
provozování prodejny textilu a doplňků – značková prodejna "TWN TOWN". Podmínkou uzavření nájemní
smlouvy bude, 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.
[ 2004 - 1172 ]
Pražská čp. 391
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 391 Pražská (restaurace Na Pražské) s uzavřením
podnájemní smlouvy na celé nebytové prostory s
za stejných nájemních
podmínek.
Nebytové prostory - různé
[ 2004 - 1173 ]
ATC Dolce Vita s. r. o.
rada města
schvaluje
*
01.01
*
areálu rekreačního střediska DOLCE změnu Investičního plánu pro rok 2004 dle předloženého návrhu
investiční komise
[ 2004 - 1174 ]
Městský bytový podnik
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vícepráce u akce rekonstrukce objektu Barvířská 24 dle předloženého návrhu
*
01.02
*
vícepráce u akce zateplení objektu Kryblická 450 dle předloženého návrhu
Pozemky - záměr města
[ 2004 - 1175 ]
p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 2189/28 (cca 45 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Skřivánčí, p.
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
[ 2004 - 1176 ]
p. p. 33/1, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 33/1 (cca 800 m ) v k. ú. Libeč
k sečení trávy 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 - 1177 ]
p. p. 1177/11, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 1177/11 (cca 90 m ) v k. ú. Horní Staré Město
2
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. Zveřejnění
vyvěsit v domě čp. 398 ul. Trnková.
[ 2004 - 1178 ]
p. p. 1581, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem p. p. 1581 (421 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Do Koutů, p.
2
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 - 1179 ]
p. p. 636/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem p. p. 636/2 (259 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova
2
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 - 1180 ]
p. p. 1507/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 1507/4 (cca 50 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Oválná,
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
[ 2004 - 1181 ]
p. p. 86/5, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem p. p. 86/5 (1190 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova, Nové domky, p.
2
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 - 1182 ]
p. p. 225/3, p. p. 2554/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
se záměrem města zveřejnit pronájem p. p. 225/3 (158 m ) a p. p. 2554/1 (147 m ) v k. ú. Trutnov p.
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 - 1183 ]
p. p. 1976/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 1976/7 (cca 600 m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se
kolem domu čp. 333 ul. Exulantská, třem zájemcům, t.j.
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k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv
výstavba či výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem, žadatelé budou
pozemek řádně udržovat a povoluje se jim dočasné oplocení
2

[ 2004 - 1184 ]
p. p. 120/1 a násl., k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
se záměrem města zveřejnit pronájem p. p. 120/1 (58712 m ), p. p. 173/1 (26075 m ), p. p. 173/2 (6274
2
2
m ) a p. p. 177/1 (13370 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou za nájemné 221,- Kč/ha/rok
společnosti FARMERS, spol. s r. o.
[ 2004 - 1185 ]
p. p. 1526/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit prodej části p. p. 1526/4 (cca 20 m s tolerancí ± 15 %, přičemž skutečně
odprodávanou výměru stanoví geometrický plán), v k. ú. Trutnov, Kryblice,
k rozšíření
2
vlastního pozemku s využitím na vjezd do garáže za kupní cenu 250,- Kč/m s tím, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2004 - 1186 ]
p. p. 36, p. p. 37, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit prodej části p. p. 36 (cca 340 m s tolerancí ± 15 %) a části p. p. 37 (cca 60
2
m s tolerancí ± 15 %) v k. ú. Lhota u Trutnova, nacházejících se před bývalou prodejnou potravin,
přičemž skutečnou výměru odprodávaných pozemků stanoví až geometrický plán, p.
za účelem rozšíření vlastních pozemků a k uložení parovodního potrubí za kupní
2
cenu 180,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2004 - 1187 ]
p. p. 722/17, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:18.10.2004 *
2
schválit převod p. p. 722/17 (1378 m ) v k. ú. Horní Staré Město (Heliport) na město Trutnov formou
náhradní restituce za cenu dle znaleckého posudku, t.j. celkem 80062,- Kč, od Pozemkového fondu ČR
[ 2004 - 1188 ]
st. p. 371, p. p. 2199, k. ú. Mladé Buky
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:18.10.2004 *
2
2
2
schválit prodej st. p. 371 (73 m ) za kupní cenu 125,- Kč/m a p. p. 2199 (3458 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 - 1189 ]
p. p. 1166/66, st.p.647/13, k.ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:18.10.2004 *
2
2
schválit prodej p. p. 1166/66 (90 m ) a st. p. 647/13 (104 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Šeříková,
2
k rozšíření jejich pozemků za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m s
tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
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[ 2004 - 1190 ]
p. p. 268/8, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:18.10.2004 *
2
schválit 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 - 1191 ]
st. p.
, k. ú. Libeč
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:18.10.2004 *
2
schválit prodej st. p.
(17 m ) v k. ú. Libeč
pod objektem
2
jejich zděné garáže za nabízenou kupní cenu 200,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem
[ 2004 - 1192 ]
p. p. 1170, k. ú. Libeč
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:18.10.2004 *
2
schválit prodej části p. p. 1170 (76 m ) v k. ú. Libeč, nacházející se v lokalitě zahrádek,
2
k rozšíření pozemku za nabízenou kupní cenu ve výši 125,- Kč/m s tím, že kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem
[ 2004 - 1193 ]
p. p. 236/67, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:18.10.2004 *
2
schválit prodej p. p. 236/67 (363 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Na Záduší, čtyřem žadatelům k zahrádkářským
2
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.
[ 2004 - 1194 ]
p. p. 2651, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:18.10.2004 *
2
schválit prodej p. p. 2651 (24 m ) v k. ú. Trutnov,
k
2
rozšíření vlastního pozemku za nabízenou kupní cenu ve výši 250,- Kč/m s tím, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem
[ 2004 - 1195 ]
p. p. 1505/8, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:18.10.2004 *
schválit prodej částí p. p. 1505/8 v k. ú. Trutnov, Kryblice, ul. B. Němcové, pěti vlastníkům sousedních
2
nemovitostí k rozšíření vlastního pozemku za nabízenou kupní cenu ve výši 250,- 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
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s tolerancí odprodávaných pozemků ± 15 %, přesná výměra odprodávaných pozemků bude stanovena
až geometrickým plánem. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2004 - 1196 ]
st. p. 891, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:18.10.2004 *
schválit prodej podílu na st. p. 891 v k. ú. Trutnov ve výši 11271/39589, ul. Na Záduší,
2
za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m s tím, že uhradí veškeré náklady spojené s
převodem
[ 2004 - 1197 ]
st. p. 1284, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:18.10.2004 *
2
schválit 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 nabízenou kupní cenu
2
ve výši 500,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
[ 2004 - 1198 ]
p. p. 2460/5, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:18.10.2004 *
2
schválit prodej části p. p. 2460/5 (cca 200 m ) s tolerancí výměry odprodávaného pozemku ± 15 %, v k. ú.
Trutnov společnosti Veterinář, spol. s r. o., Trutnov, zastoupené jednatelem společnosti
, k rozšíření vlastního pozemku (rozšíření parkoviště) za veterinární ordinací za
2
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 - 1199 ]
p. p. 1803/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:18.10.2004 *
2
schválit prodej části p. p. 1803/1 (cca 240 m s tolerancí výměry odprodávaného pozemku ± 15 %) v k. ú.
Trutnov
k rozšíření jejich pozemků za nabízenou
2
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. Skutečně odprodávanou výměru
pozemků stanoví až geometrický plán.
[ 2004 - 1200 ]
p. p. 45/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:18.10.2004 *
2
neschválit prodej části p. p. 45/1 (cca 30 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Vodní, p.
garáže

k výstavbě

[ 2004 - 1201 ]
p. p. 220, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:18.10.2004 *
schválit ukončení smluvního vztahu dle nájemní smlouvy s dohodou o budoucí koupi č. 230568 s
2
dohodou na část p. p. 220 (cca 350 m ) v k. ú. Bojiště u Trutnova,
nacházející se v lokalitě bývalé školy z důvodu nerealizování stavby septiku s biofiltrem a kanalizačním
potrubím na pozemku města Trutnov, ale jen v tom případě, že nájemce bude mít uhrazené nájemné za
celou dobu platnosti smlouvy.
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*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:18.10.2004 *
neschválit navrácení zálohy na kupní cenu, kterou
podmínek nájemní smlouvy s dohodou o budoucí koupi č. 230568

uhradili dle

Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2004 - 1202 ]
p. p. 1507, 1404/9, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
s pronájmem p. p. 1507 (143 m ) a části p. p. 1404/9 (cca 500 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova, nacházející
se u domu čp. 128,
k zajištění přístupu k domu a k zahrádkářským
2
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 - 1203 ]
st. p. 180/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části st. p. 180/1 (cca 15 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Mladobucká, p
2
k umístění přístřešku na auto na dobu neurčitou za nájemné 10,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv
výstavba musí být předem projednána a schválena pronajímatelem
[ 2004 - 1204 ]
p. p. 2055/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem 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
2
k zajištění přístupu do domu a kolem domu na dobu určitou do 31.12.2007 za nájemné 3,- Kč/m /rok s
tím, že uhradí nájemné od 1.7.2004
[ 2004 - 1205 ]
p. p. 39/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 39/1 (cca 400 m ) 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 - 1206 ]
p. p. 226/6, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 226/6 (cca 90 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k
2
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.
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[ 2004 - 1207 ]
p. p. 226/6, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 226/6 (cca 400 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k zahrádkářským
2
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 - 1208 ]
p. p. 1505/43, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 1505/43 (cca 10 m ) 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 a oplocení není povoleno.
[ 2004 - 1209 ]
p. p. 842/5, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem 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 - 1210 ]
p. p. 780/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 780/1 (cca 104 m ) v k. ú. Horní Staré Město, nacházející se u železniční tratě a
fotbalového hřiště
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nabízené
2
nájemné 2,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být předem projednána a
schválena pronajímatelem.
[ 2004 - 1211 ]
p. p. 2902, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
2
s pronájmem části p. p. 2902 (cca 22 m ) v k. ú. Trutnov, z toho 6 m k umístění kůlny a 16 m k
zahrádkářským účelům, pí Helze Menzelové na dobu neurčitou za nájemné 150,- Kč/rok s tím, že
jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
Pronájem bude realizován od 1.1.2005.
[ 2004 - 1212 ]
p. p. 77, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 77 (cca 1650 m ) v k. ú. Babí
k sečení trávy na dobu
2
neurčitou za nájemné 0.10 Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být předem
projednána a schválena pronajímatelem.
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[ 2004 - 1213 ]
p. p. 2901, 2902, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
s pronájmem části p. p. 2901 (cca 3.5 m ) a části p. p. 2902 (cca 3.5 m ) v k. ú. Trutnov
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

k

[ 2004 - 1214 ]
p. p. 551, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 551 (cca 100 m ) v k. ú. Dolní Staré Město
k zahrádkářským
2
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 - 1215 ]
p. p. 1177/13, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 1177/13 (cca 143 m ) v k. ú. Horní Staré Město, nacházející se v ul. Trnková, z
2
2
2
toho cca 133 m k zahrádkářským účelům za nájemné 2,- Kč/m /rok a cca 10 m k umístění kolny za
2
nájemné 10,- Kč/m /rok, p.
na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba
stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
nesouhlasí
*
02.01
s umístěním kolny u zdi domu

*

[ 2004 - 1216 ]
p. p. 137/6, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch vlastníka objektu zahradního domku, kterým je p.
jako budoucí oprávněný pro jeho právo ke vstupu a vjezdu na část p. p. 137/6 v k. ú. Horní
Staré Město, za účelem realizace stavby podzemní kabelové elektro-přípojky, která bude vedena od
sloupu el. vedení k objektu zahradního domku po pozemku povinného v délce cca 14 m a šíři 1m. Dále
pro právo oprávněného ke vstupu a vjezdu za účelem zajištění provozu, kontroly, oprav, údržby a
případné likvidace výše uvedené stavby. Oprávněný uhradí veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene (GP, správní poplatek za vklad věcného břemene do KN). Oprávněný uhradí
2
povinnému jednorázovou úplatu, která bude vypočtena z pětinásobku ročního užitku při ceně 10,- Kč/m
krát výměra dotčených pozemků, zjištění GP a 19 % DPH, nestanoví-li zákon jinak. Věcné břemeno se
zřídí na dobu existence předmětné stavby. Povinným bude město Trutnov.
[ 2004 - 1217 ]
st. p. 1248 a násl., k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch vlastníka nemovitostí v k. ú. Horní Staré Město, t.j.
pozemků st. p. 1248, st. p. 1419, p. p. 2080/2, p. p. 2081/1, p. p. 2081/2, p. p. 2081/4, p. p. 2081/5, p. p.
2081/6, p. p. 2081/7, p. p. 2081/8, p. p. 2081/9, p. p. 2081/10, p. p. 2081/11, p. p. 2081/12, p. p. 2081/13,
p. p. 2081/14, p. p. 2081/15 a budovy čp. 647 na st. p. 1248, kterým je v současnosti společnost DIL
Czech Leasing Trutnov s. r. o., jako oprávněný pro jeho právo na uložení podzemních přípojek
(kanalizační, kabel NN) v p. p. 2080/4, p. p. 2088/3, p. p. 2089, p. p. 2114 a p. p. 2115 v k. ú. Horní Staré
Město, po dobu existence těchto přípojek. Dále pro právo oprávněného ke vstupu a vjezdu na části
dotčených pozemků za účelem zajištění provozu, kontroly, oprav, údržby a případné likvidace
předmětných přípojek. Trasy a rozsah věcných břemen vymezuje geometrický plán č. 866-049/2003 ze
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dne 11.6.2003. Jednorázová úplata činí 14535,- Kč a bude uhrazena do 30 dnů po uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene. Oprávněný uhradí povinnému 19 % DPH, nestanoví-li zákon jinak. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Povinný z věcného břemene bude
město Trutnov.
[ 2004 - 1218 ]
p. p. 1137/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ, a. s., Elektrárny Poříčí jako
oprávněného za účelem uložení stavby nadzemního horkovodního potrubí na části p. p. 1137/1 v k. ú.
Poříčí u Trutnova. Dále pro právo oprávněného ke vstupu a vjezdu na část dotčeného pozemku za
účelem zajištění provozu stavby po dobu její existence. Věcné břemeno bude vymezeno geometrickým
plánem. Ochranné pásmo bude v šíři 2.5 m na každou stranu horkovodu. Před kolaudací výše uvedené
stavby oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úplatu, která bude vypočtena z jednotkové ceny
2
133.33 Kč/m krát výměra dotčených pozemků, určená geometrickým plánem plus 19 % DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Povinný z věcného břemene bude
město Trutnov.
[ 2004 - 1219 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch každých vlastníků p. p.
v k.
ú. Trutnov, kterými jsou v současnosti p.
jako oprávnění za účelem
trvalého uložení stavby kanalizační přípojky "STOKA A1, KT DN 300 - 278,5m" na část p. p. 2617 v k. ú.
Trutnov. Dále pro právo oprávněných ke vstupu a vjezdu na část dotčeného pozemku v minimální šíři 2.5
m na každou stranu od krajní líce potrubí za účelem konání pracovních činností souvisejících se
zajištěním provozu stavby po dobu její existence. Věcné břemeno bude vymezeno geometrickým plánem.
Před kolaudací výše uvedené stavby oprávnění uhradí povinnému jednorázovou úplatu, která se
2
sjednává jako pětinásobek ročního užitku při ceně 10,- Kč/m krát výměra dotčených pozemků, určená
geometrickým plánem plus 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný. Povinný z věcného břemene bude město Trutnov.
[ 2004 - 1220 ]
p. p. 194/1, 195/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch firmy ČESKÝ TELECOM a. s. jako oprávněného
za účelem trvalého uložení stavby podzemní telefonní sítě pro sběrný dvůr v p. p. 194/1 a p. p. 195/1 v k.
ú. Dolní Staré Město. Dále pro právo oprávněného ke vstupu a vjezdu na části dotčených pozemků za
účelem zajištění provozu stavby po dobu její existence. Věcné břemeno bude vymezeno geometrickým
plánem. Ochranné pásmo 1.5 m na obě strany od krajního vedení. Oprávněný uhradí povinnému
sjednanou jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč plus 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 - 1221 ]
p. p. 288/5, k. ú. Horní Staré Město
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2004-937/13 ze dne 26.7.2004 v plném rozsahu
souhlasí
*
02.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ a. s., Elektrárny Poříčí jako
oprávněného za účelem trvalého uložení stavby podzemního bezkanálového teplovodu a zařízení
tepelných rozvodů na části p. p. 288/5 v k. ú. Horní Staré Město. Dále pro právo oprávněného ke vstupu
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a vjezdu na část dotčeného pozemku za účelem zajištění provozu stavby po dobu její existence. Věcné
břemeno bude vymezeno geometrickým plánem. Ochranné pásmo bude v šíři 2.5 m na každou stranu
teplovodu. Před kolaudací výše uvedené stavby oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úplatu, která
2
bude vypočtena z jednotkové ceny 133.33 Kč/m krát výměra dotčených pozemků určená geometrickým
plánem plus 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Pozemky – různé
[ 2004 - 1222 ]
p. p. 490/1 a násl., k. ú. Volanov
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
stanovisko Lesů a parků Trutnov s. r. o. k uložení kabelového vedení VN do lesních pozemků ve
vlastnictví města Trutnov dle návrhu žadatelů
nesouhlasí
*
02.01
*
se zřízením věcného břemene ve prospěch
na p. p. 490/1, p. p. 490/2,
p. p. 491 a parcel vedených ve zjednodušené evidenci, původ grafický příděl č. 732, původ pozemkový
katastr č. 653 a č. 654 v k.ú. Volanov za účelem realizace stavby podzemního vedení přípojky elektro VN.
[ 2004 - 1223 ]
p. p. 147/7, k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
změnu smluvní strany nájemní smlouvy č. 220424. Nový název nájemce zní České dráhy, a. s. se sídlem
v Praze 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B., vložka 8039, IČ 70994226, DIČ CZ70994226, zastoupené vrchním přednostou
Depa kolejových vozidel Česká Třebová
[ 2004 - 1224 ]
p. p. 24/1 a násl., k. ú. Libeč
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s úhradou nákladů ve výši 1000,- Kč p. Ligrovi za kamenné mezníky, jejich obstarání a dovoz
Bytové záležitosti
[ 2004 - 1225 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zpětvzetím žaloby na vyklizení bytu
, za podmínky:
- do 31.12.2004 uhradí soudní náklady spojené se zpětvzetím žaloby na vyklizení bytu ve výši 3800,- Kč
(pokud bude zahájeno soudní řízení částka ve výši 4800,- Kč) a soudní náklady ve výši 6600,- Kč k
rukám
- do 31.12.2004 uhradí 1/2 penále vedeného na MBP Trutnov ve výši 2090,- Kč
- po úhradě všech dluhů bude uzavřena nová nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců
- nájemní smlouva bude prodlužována o 6 měsíců pouze za podmínky řádné úhrady nájemného a služeb
[ 2004 - 1226 ]
Vodní - Spojka 142
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2004-949/13 ze dne 26.7.2004 v celém znění
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za podmínky
*
02.01
*
vykoupení nemovitosti čp. 62 Kryblická souhlasí s přidělením náhradního bytu
na adrese Vodní - Spojka 142 o vel. 1+2 I. kat. Podmínkou
uzavření nájemní smlouvy na byt Vodní - Spojka 142 na dobu neurčitou je vrácení bytu na adrese
Kryblická 62 o vel. 1+3 II. kat.
[ 2004 - 1227 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou nájemce bytu v čp. 644 Dlouhá z původního nájemce p.

na nového nájemce

[ 2004 - 1228 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
s mimořádným přidělením bytu pro

*

Finanční záležitosti
[ 2004 - 1229 ]
Finanční příspěvek
rada města
bere na vědomí,
*
01.01
*
že příjemcem finančního příspěvku ve výši 50000,- Kč, schváleného v rámci rozpočtu města Trutnova na
rok 2004 usnesením ZM 2004-56/1 ze dne 23.2.2004, je Regionální hospodářská komora
Severovýchodních Čech.
Různé
[ 2004 - 1230 ]
Půjčky ze SFRB - zástavní smlouvy
rada města
schvaluje
*
01.01
zástavní smlouvy dle předloženého návrhu

*

[ 2004 - 1231 ]
Půjčka ze SFRB rada města
schvaluje
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitost ze dne 21.4.2004 pro zajištění pohledávky a půjčky ze
Státního fondu rozvoje bydlení do výše 135000,- Kč
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:11.10.2004 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech
[ 2004 - 1232 ]
Objízdná komunikace u LIDL - vícepráce
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vícepráce nad rámec zadání zakázky "Objízdná komunikace u LIDL" dle předloženého návrhu
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[ 2004 - 1233 ]
VŘ "Oprava ulice Lomní"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby "Oprava ulice Lomní"
*
01.02
*
firmu Strabag a. s. Rychnov n. Kn. jako vítěze výběrového řízení na zhotovitele výše uvedené stavby
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:19.10.2004 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s firmou Strabag a. s. Rychnov nad Kněžnou
*
02.02 Urč:Ing. Franc
T:18.10.2004 *
provést rozpočtovou změnu u akce "Oprava chodníků a komunikace ul. Lomní"
[ 2004 - 1234 ]
Rekonstrukce komunikace - ul. Příkrá, Pod Svahem
rada města
ruší
*
01.01
*
výběrové řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce komunikace ul. Příkrá, Pod Svahem"
[ 2004 - 1235 ]
Rekonstrukce komunikace - HSM - komunikace B
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přímé zadání zakázky na rekonstrukci komunikace - HSM, komunikace B firmě Strabag a. s. Hradec
Králové
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:11.10.2004 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s firmou Strabag a. s. Hradec Králové
[ 2004 - 1236 ]
Obnova vstupu do Národního domu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vícepráce dle předloženého položkového rozpočtu u akce "Obnova vstupu do Národního domu"
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:11.10.2004 *
zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou MAVL Dvůr Králové n. L.
[ 2004 - 1237 ]
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 31/04-Hr
ze dne 2.8.2004 (nástavba Kryblice) v předloženém znění
[ 2004 - 1238 ]
Dohoda o svěření CCS karty
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dohod o svěření CCS karty s
za účelem čerpání
pohonných hmot pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Trutnova - Horní Staré Město dle
předloženého návrhu
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ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
zajistit uzavření dohody

T:11.10.2004 *

[ 2004 - 1239 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
prodej dušičkových kytek
před její prodejnou papírnictví na Horské ul. čp. 885 od
4.10.2004 do 29.10.2004
*
01.02
*
p.
krátkodobý prodej knih na Horské ulici (v podloubí OD Máj) ve dnech 1. - 3.12. a
13. - 21.12.2004 v době od 8 do 17 hod
ukládá
*
02.01 Urč:pí Všetečková
T:11.10.2004 *
informovat oba žadatele o rozhodnutí rady města
[ 2004 - 1240 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 11. října 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

