MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
Zpracováno dne: 08.06.2020

Usnesení
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RŮZNÉ – ROZVOJ
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Mgr. Tomáš Hendrych
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p. p. 2213/1 a další, k. ú. Trutnov a další
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[PV_2020-130/12]
p. p. 1515/13, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
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p. p. 1432/9, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[PV_2020-132/12]
p. p. 2202/13, k. ú. Trutnov
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RŮZNÉ – ROZVOJ
PV_2020-121/12]
Zjednosměrnění komunikace Lomená
porada vedení
neschvaluje
*01.01 *
zahájení projednání zjednosměrnění komunikace Lomená.
NEBYTOVÉ PROSTORY – VÝPŮJČKY
[PV_2020-122/12]
Výpůjčka prostor Staré radnice – Oblastní charita Trutnov
porada vedení
schvaluje
*01.01*
výpůjčku prostor Staré radnice Oblastní charitě Trutnov, se sídlem Dřevařská 332, Trutnov 3,
IČ 43465439, za účelem konání akce Noc venku, a to v termínu 26.11.2020 v době od 15:00 do
27.11.2020 do 08:00.
Úhrada za poskytnuté služby (úklid apod.) činí 400,00 Kč (včetně DPH) za jednu pořádanou akci.
[PV_2020-123/12]
Výpůjčka prostor KSBM – ZUŠ Trutnov
porada vedení
schvaluje
* 01.01*
výpůjčku prostor Koncertní síně B. Martinů Základní umělecké škole, Krakonošovo nám. 73, Trutnov, za účelem konání akce, a to v termínu:
03.06.2020 10:00-12:00 – zkouška, 17:00 pořádá L. Viesnerová, Absolventský koncert
A. Dvorská, E. Kofránková, D. Kopecká.
bere na vědomí,
*02.01*
že nebylo realizováno usnesení porady vedení č. j. 2020-110/11 ze dne 25.05.2020 ve věci výpůjčky prostor Koncertní síně B. Martinů na 01.06.2020.
[PV_2020-124/12]
Krátkodobý pronájem prostor před malým sálem – ODS Trutnov
porada vedení
schvaluje
*01.01*
pronájem nebytových prostor v čp. 165 Slovanské nám. – prostor před malým sálem Občanské
demokratické straně Trutnov, Vančurovo nám. čp. 663, Hradec Králové, IČ 16192656, za nájemné
ve výši 388,00 Kč/h (včetně DPH), v termínu 08.06.2020 v době od 17:00 do 18:00 h.
POZEMKY – RŮZNÉ
[PV_2020-125/12]
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
porada vedení
souhlasí
*01.01*
s výsadbou jednoho listnatého stromu na p. p. 2471/7 v k. ú. Trutnov. Výsadbu zajistí na vlastní
náklady MUDr. T. Hynková a Ing. P. Krákora s tím, že strom bude vysazen mimo ochranné pásmo
inženýrských sítí a po dobu 5 let budou zajišťovat údržbu stromu. Druh stromu a umístění musí být
schváleno Technickými službami Trutnov s.r.o.
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POZEMKY – VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
[PV_2020-126/12]
p. p. 2185/14, k. ú. Trutnov
porada vedení
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2185/14 (cca 20,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Vítězslava Nováka, společnosti
GOS cz s. r. o., k umístění lešení za účelem opravy střechy domu čp. 219 na dobu určitou, a to od
09.06.2020 do 07.07.2020.
[PV_2020-127/12]
p. p. 2213/1 a st. p. 92, k. ú. Trutnov
porada vedení
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2213/1 (cca 12,00 m 2) a část st. p. 92 (cca
12,00 m2) obě v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, paní Monice Vízdalové (DENNÍ BAR U TŘÍ
KORUNEK) k umístění předzahrádky na dobu určitou, a to od 01.10.2020 do 30.09.2021 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den.
[PV_2020-128/12]
p. p. 2213/1 a st. p. 192, obě k. ú. Trutnov
porada vedení
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2213/1 (cca 20,00 m2) a část st. p. 192 (cca
2,00 m2) obě v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, panu Josefu Kafkovi (KAVÁRNA KAFKA)
k umístění předzahrádky na dobu určitou, a to od 01.10.2020 do 30.09.2021 za nájemné ve výši
1,50 Kč/m2/den.
bere na vědomí
*02.01*
prominutí úhrady nájemného ve výši 3.036,00 Kč za období od 01.10.2020 do 31.12.2020, panu
Josefu Kafkovi dle usnesení RM č. 2020-402/9.
[PV_2020-129/12]
p. p. 2213/1 a další, k. ú. Trutnov a další
porada vedení
schvaluje
*01.01*
výpůjčku p. p. 2213/1 (Krakonošovo náměstí), p. p. 2227/2, p. p. 2227/1 (ul. Horská), p. p. 108/3
(ul. Poštovní), p. p. 132 (Malé náměstí), p. p. 149/8 (ul. Dolní promenáda), p. p. 149/7 (ul. Horní
promenáda), p. p. 2785/1 vše v k. ú. Trutnov a cyklostezky od Tovární ulice (k. ú. Horní Staré Město) po Malé náměstí spolku Olfin Car Ski Team, z. s., k pořádání závodu Olfin Car Trutnovský půlmaratón dne 28.06.2020.
[PV_2020-130/12]
p. p. 1515/13, k. ú. Trutnov
porada vedení
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města poskytnout jako výpůjčku část p. p. 1515/13 (cca 120,00 m 2) v k. ú.
Trutnov, ul. S. K. Neumanna, Stavební společnosti s. r. o. Hostinné, k umístění lešení (oprava fasády domu čp. 186-187) na dobu určitou, a to od 01.07.2020 do 30.09.2020.
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[PV_2020-131/12]
p. p. 1432/9, k. ú. Poříčí u Trutnova
porada vedení
schvaluje
* 01.01*
výpůjčku části p. p. 1432/9 (cca 45,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Junáků, společnosti STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o., k umístění lešení za účelem opravy fasády a střechy na
dobu určitou, a to od 22.06.2020 do 20.07.2020.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města poskytnout jako výpůjčku část p. p. 1432/9 (cca 45,00 m2) v k. ú.
Poříčí u Trutnova, ul. Junáků, společnosti STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o., k umístění
lešení za účelem opravy fasády a střechy na dobu určitou, a to od 21.07.2020 do 31.10.2020.
[PV_2020-132/12]
p. p. 2202/13, k. ú. Trutnov
porada vedení
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2202/13 (cca 10,00 m2) v k. ú. Trutnov, náměstí Horníků, panu Milanu Ambrožovi (BAR NA RŮŽKU) k umístění letní zahrádky před pivnicí na dobu určitou 29 dnů, a to od
01.07.2020 do 29.07.2020 za nájemné ve výši 1,00 Kč/m2/den s tím, že bude zachován průchod
do domu čp. 494 a čp. 495.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2202/13 (cca 10,00 m2) v k. ú. Trutnov, náměstí Horníků, panu Milanu Ambrožovi (BAR NA RŮŽKU) k umístění letní zahrádky před pivnicí na
dobu určitou, a to od 30.07.2020 do 31.10.2020 za nájemné ve výši 1,00 Kč/m2/den s tím, že bude
zachován průchod do domu čp. 494 a čp. 495.
bere na vědomí
*03.01*
prominutí úhrady nájemného dle usnesení RM č. 2020-402/9.
MAJETEK MĚSTA – MEBYS Trutnov s.r.o.
[PV_2020-133/12]
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ „Bulharská 141 – oprava střechy“ – výsledek výběrového řízení
porada vedení
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu „Bulharská 141 – oprava střechy“ rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Michal Počekajlo, Trutnov, IČ 86691813, s nabídkovou cenou 324.776,00 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících,
zejména tedy oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách
Příští PV se koná v pondělí 22.06.2020 od 08:00 hodin.

Zapsala: P. Velebová
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