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[ 2014 - 335 ]
MEBYS - VŘ "Zádlažba podloubí Bulharská 53 - 57"
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2014 - 251/5 v plném rozsahu
Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2014 - 336 ]
Bojiště čp. 86
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit prodej věcí nemovitých - pozemku označeného jako st. p. 89 o výměře 172 m², jehož součástí je
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 86 ul. Pod Houskou, pozemku označeného jako p. p. 207/1 o výměře
1966 m², pozemku označeného jako p. p. 207/3 o výměře 384 m², pozemku označeného jako p. p. 924/1
o výměře 221 m², pozemku označeného jako p. p. 924/2 o výměře 224 m², k. ú. Bojiště u Trutnova, v části
obce Bojiště, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 23.08.2008 a 10.01.2014, do vlastnictví
manželů
a
, oba bytem Lípová
, Trutnov, za nabídnutou
kupní cenu 2 435 000,- Kč. Současně bude zřízena ve prospěch města Trutnova na služebném pozemku –
p. p. 207/1 služebnost inženýrské sítě v rozsahu stanoveném geometrickým plánem, spočívající v právu
vedení, provozování a udržování kanalizačního vedení.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s odstoupením současného nájemce Klubu Shagya Arab při Střední lesnické škole Trutnov, IČ
60152761, od nabídky na odkoupení věci nemovité - pozemku označeného jako st. p. 89 o výměře 172 m²,
jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 86 ul. Pod Houskou, pozemku označeného jako p. p.
207/1 o výměře 1966 m², pozemku označeného jako p. p. 207/3 o výměře 384 m², pozemku označeného
jako p. p. 924/1 o výměře 221 m², pozemku označeného jako p. p. 924/2 o výměře 224 m², k. ú. Bojiště
u Trutnova a vrácením složené kauce ve výši 50 000,- Kč. Nabídková cena činila 2 430 130,- Kč.
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[ 2014 - 337 ]
Národní čp. 213
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit prodej obsazené nebytové jednotky č. 213/4 o celkové výměře 172,30 m² (lékařská ordinace)
ve II. NP v domě čp. 213 na pozemku st. p. 993 v ul. Národní, v části města Střední Předměstí, k. ú. Trutnov,
v obci Trutnov, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 993 v k. ú.
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 13.12.2013 a Prohlášení vlastníka ze dne 18.12.2007,
do vlastnictví
, trvale bytem. O. Nedbala
Trutnov, za nabídnutou kupní
cenu 1 250 000,- Kč.
[ 2014 - 338 ]
p. p. 416/5, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit záměr a zveřejnění záměru výkupu nemovitých věcí - pozemku označeného jako p. p. 416/5 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 2686 m² v k. ú. Dolní Staré Město, jehož součástí je ve smyslu
ust. § 506 OZ stavba komunikace, s příslušenstvím, které tvoří veřejné osvětlení a dále ve smyslu ust. § 509
OZ inženýrské sítě tvořené dešťovou kanalizací, vše v k. ú. Dolní Staré Město, v ulici Březová, v obci
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 31.03.2014, za celkovou kupní cenu 1 259 457,- Kč.
Nemovité věci jsou ve vlastnictví p.
, Buková
, Trutnov. Platba proběhne ve třech ročních
splátkách. První splátka ve výši 419 819,- Kč bude uhrazena do 30.09.2014. Druhá splátka ve výši
419 819,- Kč bude uhrazena do 30.09.2015. Třetí splátka ve výši 419 819,- Kč bude uhrazena
do 30.09.2016. Veškeré náklady na výkup, včetně znaleckých posudků, hradí prodávající.
[ 2014 - 339 ]
Nevyužití předkupního práva
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit nevyužití předkupního práva pro vlastníka pozemků, na nichž je zřízena stavba jiného vlastníka,
daného ust. § 3056, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., na koupi nemovité věci - zahrádkářské chaty - jiná
stavba bez čp/č.e. ve vlastnictví p.
, postavená na st. p. 3709 v k. ú. Trutnov
s příslušenstvím zahradní chaty, které tvoří zahradní altán a dva volně stojící skleníky, postavené
na pozemku p. p. 1326/1 v k. ú. Trutnov. Nabízená cena činí 240 000,- Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2014 - 340 ]
Dlouhá čp. 573
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
ukončení nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 573 ul. Dlouhá, umístěných v I. NP o celkové
výměře 94.10 m² (1 místnost 91.60 m² a 2 sociální zařízení o celkové výměře 2.50 m²) s
Bratrství
, Trutnov 2, IČ 02490099, ke dni 31.03.2014 (následuje tříměsíční výpovědní
lhůta) ze zdravotních důvodů.
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 573 ul. Dlouhá, umístěné v I. NP
o celkové výměře 94.10 m² (1 místnost 91.60 m² a 2 sociální zařízení o celkové výměře 2.50 m²) na dobu
určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 817,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, 558,- Kč/m²/rok
za provozovnu služeb a 492,- Kč/m²/rok za soc. zařízení, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím,
že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostoru nájemci uhrazeno. V prostoru
sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách ve znění pozdějších předpisů. Počátek nového nájemního vztahu nejdříve od 01.07.2014.
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[ 2014 - 341 ]
Komenského čp. 399 - střešní plášť
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města převést práva a povinnosti společnosti HELION.CZ s. r. o., se sídlem
Za Komínem 688, Trutnov, vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne 24.02.2011 ve znění dodatku
č. 1, týkající se nájmu střešního pláště pro technologické zařízení FVE, umístěného na části objektu čp. 399
(gymnastická, všesportovní tělocvična a školní jídelna) v ul. Komenského, na st. p. č. 1993/2 v k. ú. Trutnov,
v části obce Horní Předměstí, o celkové výměře 175,15 m², na společnost SunPlant s. r. o., Lípová 69,
Trutnov, IČ 28765931.
*
01.02
*
s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 24.02.2011 se společností HELION.CZ,
ve znění, jak je přílohou předloženého materiálu, za podmínky, že ke zveřejněnému záměru nebudou
do stanoveného termínu podány žádné námitky.
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Petr Horčička
T:29.04.2014 *
uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 24.02.2011 se společností HELION.CZ, ve znění, jak
je přílohou předloženého materiálu, za podmínky, že ke zveřejněnému záměru nebudou do stanoveného
termínu podány žádné námitky.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2014 - 342 ]
Palackého čp. 77
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 77 ul. Palackého, umístěné v I. NP
o celkové výměře 114.83 m²(2 místnosti 20.20 m² a 48.43 m², 1 kancelář 8.54 m², 1 sklad 13.00 m²,
3 chodby o celkové výměře 16.35 m², 1 WC 1.93 m², 1 umývárna 1.31 m² a 1 kotelna 5.07 m²) s pí
bytem Fialková
, Trutnov, IČ 02632233, na dobu určitou 5 let za nájemné dohodou ve výši
132 921,-Kč/rok za celé prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
zřízení Bageterie - Fresh baru. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání
k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení tohoto
prostoru nájemci uhrazeno.
[ 2014 - 343 ]
Krakonošovo náměstí čp. 16
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 16 Krakonošovo náměstí, umístěné v I. a
II. NP o celkové výměře 120.10 m² (v I. NP - 1 prodejna 31.60 m², 1 výloha 3.70 m², 1 kancelář 7.70 m²,
1 sklad 25.90 m² a ve II. NP: 2 sklady 28.70 m² a 9.30 m², 1 chodba 6.00 m², 1 schodiště 4.50 m² a 1 WC
2.70 m²) se společností BANNER - TRADING s. r. o., se sídlem Vaníčkova 22/1, Sezimovo Ústí, IČ
65006071, na dobu určitou 5 let za nájemné dohodou ve výši 180 424,- Kč/rok za celé prostory, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení prodejny oděvů a potřeb do přírody.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení tohoto prostoru nájemci uhrazeno.
[ 2014 - 344 ]
Mánesova - zahradnictví
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nemovitosti
skleník na st. p. 1506
605.00 m²
skleník na st. p. 1181
524.30 m²
zděná kůlna na st. p. 1181
65.10 m²
kotelna na st. p. 1181
45.50 m²
přístřešek na st. p. 1181
44.20 m²
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pozemek - st. p. 1506
665.00 m²
pozemek - st. p. 1181
1216.00 m²
pozemek - p. p. 3137
206.00 m²
pozemek - p. p. 881/1
4811.00 m²
pozemek - p. p. 925/3
1205.00 m²
s p.
, bytem Mánesova
Trutnov, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné dohodou
ve výši 21 504,- Kč/rok za předmět pronájmu, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem provozování zahradnictví. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy předmětu pronájmu
k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
předmětu pronájmu nájemci uhrazeno.
[ 2014 - 345 ]
MEBYS - smlouva o správě nemovitých věcí
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření Smlouvy o správě nemovitých věcí, sjednanou podle ustanovení § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku se společnosti MEBYS Trutnov s. r. o., dle předloženého návrhu včetně příloh
[ 2014 - 346 ]
MEBYS - dohoda o výši úplaty za poskytované služby
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření Dohody o výši úplaty za poskytované služby, včetně přílohy - kalkulace měsíční odměny správce
na rok 2014.
[ 2014 - 347 ]
Národní čp. 199
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 199 Národní ul., umístěné v I. NP
o celkové výměře 244.75 m² (2 restaurace 42.05 m² a 28.55 m², výčep - bar 10.10 m², kuchyň 53.70 m²,
kancelář 10.60 m², chodba u WC pro veřejnost 14.00 m², chodba u kuchyně a skladu 11.30 m², chodba
u kanceláře 7.80 m², skládek u umývárny nádobí 2.40 m², přípravna - škrabárna 3.05 m², sklad u kuchyně
5.45 m², sklad u WC pro veřejnost 4.20 m², WC muži - personál 3.50 m², WC ženy - personál 8.20 m², WC
muži - veřejnost 8.60 m², WC ženy - veřejnost 9.40 m², umývárna nádobí 21.85 m²) s podnikající osobou
, J. Ježka
, Trutnov, IČ 65698959, na dobu určitou 5 let, za nájemné dohodou
ve výši 100 000,- Kč/rok za celé prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného
za účelem provozování restaurace a baru. Pokud nájemce provede na vlastní náklady úpravy tohoto
prostoru k požadovanému způsobu využití, nebude v případě ukončení nájemní smlouvy zhodnocení
uhrazeno.
Pozemky - záměr města
[ 2014 - 348 ]
p. p. 1792/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1792/1 (cca 4 m²) v k. ú. Horní Staré Město České republice,
s právem hospodaření s majetkem státu pro Centrum služeb pro silniční dopravu, pokud žadatel odsouhlasí
kupní cenu ve výši 600,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí
nemovitých věcí.
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Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2014 - 349 ]
st. p. 1134 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s prodejem st. p. 1134 (215 m²) a st. p. 1135 (211 m²) v k. ú. Horní Staré Město jednotlivým
spoluvlastníkům bytových jednotek Společenství vlastníků jednotek Tovární 595 - 596, Trutnov 2 tak, jak mají
podíly na domě, za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě
daně z nabytí nemovitých věcí.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
s prodejem části p. p. 2102 (cca 50 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků jednotek Tovární
595 - 596, Trutnov 2, jako okapový chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 350 ]
st. p. 1119 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s prodejem st. p. 1119 (211 m²) a st. p. 1120 (214 m²) v k. ú. Horní Staré Město jednotlivým
spoluvlastníkům bytových jednotek Společenství pro dům Sněženková 497, 498, Trutnov tak, jak mají podíly
na domě za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně
z nabytí nemovitých věcí.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s prodejem části p. p. 2068 (celkem cca 71 m²) v k. ú. Horní Staré Město, Společenství pro dům
Sněženková 497, 498, Trutnov, z toho část o výměře cca 45 m² jako okapový chodníček za kupní cenu
1,- Kč/m² a část o výměře 26 m² jako přístupové chodníky za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 351 ]
p. p. 217/1, k. ú. Libeč
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
nesouhlasit s prodejem p. p. 217/1 (154 m²) v k. ú. Libeč p.
[ 2014 - 352 ]
p. p. 2169/9, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
nesouhlasit s prodejem p. p. 2169/9 (205 m²) v k. ú. Trutnov manž.
a
z důvodu
nevyřešených majetkoprávních vztahů ke stavbě kanalizace, vedoucí přes požadovaný pozemek, za kupní
cenu 250,- Kč/m².
[ 2014 - 353 ]
p. p. 349/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit se směnou části p. p. 349/1 (cca 858 m²) a části p. p. 350 (cca 2335 m²), tj. celkem 3193 m², v k. ú.
Trutnov v majetku města Trutnova, za část p. p.
(cca 85 m²), p. p.
(1123 m²), p. p.
(1809 m²) a
části p. p.
(cca 176 m²), t.j. celkem 3193 m², v k. ú. Trutnov, v majetku
Náklady na geometrický plán hradí žadatelka, další náklady spojené s převodem (kolek) budou hrazeny
každou smluvní stranou z jedné poloviny.

7

[ 2014 - 354 ]
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s výkupem části p. p.
(160 m²) v k. ú. Horní Staré Město od p.
za kupní
cenu 15,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí, hradí kupující.
[ 2014 - 355 ]
p. p. 4034, k. ú. Starý Rokytník a další
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s přijetím daru části p. p. 4034 (62 m²) v k. ú. Starý Rokytník a části p. p. 158 (9 m²) v k. ú. Střítež
u Trutnova, pozemek pod pomníkem a pozemky kolem pomníků, od společnosti SUHOX, s. r. o. Veškeré
náklady spojené s převodem hradí obdarovaný.
[ 2014 - 356 ]
p. p. 1200/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit s přijetím daru části p. p. 1200/1 (4 m²) v k. ú. Horní Staré Město, pozemek s torzem křížku,
od společnosti KE747 s. r. o. Veškeré náklady spojené s převodem hradí obdarovaný.
[ 2014 - 357 ]
st. p
, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části st. p.
v k. ú.
Lhota u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodu, s vlastníkem pozemku pí
v celkovém rozsahu 27 m². Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2014 - 358 ]
p. p.
k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
souhlasit se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p.
v k. ú. Lhota u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodu, s vlastníky pozemku
p.
a manž.
a
v celkovém rozsahu 25 m². Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2014 - 359 ]
p. p. 271, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s rozšířením výpůjčky části p. p. 271 (cca 2500 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova sdružení Tělovýchovná jednota
Lokomotiva Trutnov, o. s., ke sportovní činnosti oddílu Krakonošovi jezdci na dobu neurčitou. Smluvní vztah
bude uzavřen mezi společností Lesy a parky Trutnov s. r. o. a sdružení TJ Lokomotiva Trutnov, o. s. s tím,
že nesmí dojít k narušení běžeckých tratí.
[ 2014 - 360 ]
p. p. 1106/6, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s tím, aby p.
poskytl jako výpůjčku část p. p. 1106/6 (cca 1000 m²) v k. ú. Babí, kterou má
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od města Trutnova v nájmu na základě nájemní smlouvy č. 290015, společnosti ELEKTREOIN, spol. s r. o.,
za účelem zařízení staveniště pro výstavbu rozhledny Stachelberg pro investora - město Trutnov v rámci
projektu "Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis" na dobu určitou od 01.05.2014 do 31.10.2014.
*
01.02
*
s tím, že po dobu trvání výpůjčky společnosti ELEKTROIN, spol s. r. o. bude p.
odpuštěno
nájemné za poskytnutou část pozemku p. p. 1106/6 (cca 1000 m² – dle zákresu) v k. ú. Babí.
Bytové záležitosti
[ 2014 - 361 ]
Pořadník na sociální byty na r. 2014
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením sociálního bytu o vel. 0+1 (1+1) pí
, Slovanské náměstí 165 a zařazením
na pořadník sociálních bytů na r. 2014 na 1. místo.
*
01.02
*
s vyřazením těchto žadatelů o sociální byt z pořadníku na sociální byty na rok 2014 : pí
p.
, pí
a pí

,

[ 2014 - 362 ]
Kryblická čp. 450
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s odepsáním nevymahatelného dluhu ve výši 1 264,- Kč za byt Kryblická 450 po pí
[ 2014 - 363 ]
, trv. bytem Ke Trati 222
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením nájemní smlouvy na holobyt Na Dvorkách 244, č. b. o vel. 0+1 p.
trv. bytem Ke Trati
na dobu určitou od 01.04.2014 do 30.09.2014.
[ 2014 - 364 ]
Krakonošovo náměstí 23 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 23 o vel. 1+3,
standardní byt, č. bytu 3, 3. podlaží (kuchyň 14.91 m², 1. pokoj 11.13 m², 2. pokoj 11.13 m², 3. pokoj
14.91 m², k bytu patří koupelna + WC 15.54 m², předsíň 7.20 m², šatna 6.30 m² a půda 20.00 m², topení
dálkové, měsíční nájemné 4700,- Kč). Byt pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude
nabízet měsíční nájemné a zároveň předplacení nájemného. Předplacení nájemného bude v minimální výši
50 000,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Majetek města - různé
[ 2014 - 365 ]
Sociální pohřby - hrobové místo
rada města
schvaluje
*
01.01
*
využívání hrobového místa č. HR IVa č. 1 na pohřebišti Trutnov pro účely uložení lidských pozůstatků
v případech uvedených v § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.
[ 2014 - 366 ]
Opuštěná zařízení hrobových míst
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
vzít na vědomí, že se město Trutnov stalo vlastníkem opuštěných zařízení hrobových míst na veřejných
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pohřebištích Trutnov, Horní Staré Město, Voletiny, Libeč, Lhota u Trutnova a Bohuslavice dle předloženého
seznamu, kromě zařízení hrobových míst č. C2ař2č1, HSIIač20, G12cř1č1 a A1aař1č5 na pohřebišti Trutnov,
jejichž vlastníci se k vlastnictví přihlásili v zákonné lhůtě, a kromě zařízení hrobových míst č. HR IVač8 a HS
IVbč17 na pohřebišti Trutnov, u kterých bylo zjištěno, že hrobová zařízení nejsou opuštěná.
[ 2014 - 367 ]
"Oprava,obnova a nákup technologie - sportoviště"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
podmínky zadávacího řízení společnosti MEBYS k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého
rozsahu "Oprava, obnova a nákup technologie - sportoviště Trutnov dle předloženého návrhu
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek dle předloženého návrhu
*
02.02
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu
[ 2014 - 368 ]
VŘ "Stavební opravy - sportoviště"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
podmínky zadávacího řízení společnosti MEBYS k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého
rozsahu "Stavební opravy - Sportoviště Trutnov" dle předloženého návrhu
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek dle předloženého návrhu
*
02.02
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu
[ 2014 - 369 ]
VŘ "Oprava technologie - Letní koupaliště Trutnov"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek VŘ k zajištění dodavatele společnosti MEBYS na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava
technologie - Letní koupaliště Trutnov", členěnou na části A - F dle předloženého návrhu:
- vítězem části veřejné zakázky označené písmenem "B - oprava MaR"
je Siemens s. r. o., Pernerova 168, Pardubice
- vítězem části veřejné zakázky označené písmenem "C - detektor úniku chlóru"
je
Č
, Za Lípou
, Hradec Králové
- vítězem části veřejné zakázky označené písmenem "D - oprava tobogánu"
je Reflex Zlín, spol. s r. o., třída Tomáše Bati 385, Zlín - Louky
[ 2014 - 370 ]
VŘ "Stavební opravy - Letní koupaliště Trutnov"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek VŘ k zajištění dodavatele společnosti MEBYS na veřejnou zakázku malého rozsahu "Stavební
opravy - Letní koupaliště Trutnov" členěnou na části A - D dle předloženého návrhu:
vítězem části veřejné zakázky označené písmenem "A - Oprava obkladů a dlažeb rekreačního a sportovního
bazénu, včetně brouzdališť" je
VJ servis s. r. o. Mladé Buky 384
vítězem části veřejné zakázky označené písmenem "B - zateplení bytu domovníka"
je PROTECTIVE COLOURS, s. r. o., Hradební 12, Trutnov
vítězem části veřejné zakázky označené písmenem "C - obnova nátěru obložení budovy letního koupaliště"
je
VJ servis .s r. o. Mladé Buky 384
vítězem části veřejné zakázky označené písmenem "D - Oprava mostní konstrukce a ostrova, včetně
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nového nátěru" je
VJ servis s. r. o. Mladé Buky 384
[ 2014 - 371 ]
MEBYS - dodatek č. 3 ke smlouvě o ZVS
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávající platbě za jeho výkon,
uzavřené mezi městem Trutnovem a obchodní korporací MEBYS Trutnov s. r. o. dle předloženého znění
Finanční záležitosti
[ 2014 - 372 ]
Rozpočet města na rok 2014 - RO č. 1
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit "Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2014 - rozpočtové opatření č. 1" dle předloženého návrhu
[ 2014 - 373 ]
Dodatek č. 2 k dohodě s Komerční bankou
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření dodatku č. 2 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby
ze dne 29.06.2012
pověřuje
*
02.01
*
starostu města Mgr. Adamce podpisem příslušné dohody
[ 2014 - 374 ]
Finanční příspěvky - TJ LOKO
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 355 000,- Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov, o. s., Revoluční
164, Trutnov, IČ 47462965, jako příspěvek na zakoupení plně automatických stavěčů pro kuželnu na Polské
ulici.
[ 2014 - 375 ]
Finanční příspěvky - kultura
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
finanční příspěvek ve výši 100 000,- Kč pro Trutnov - město draka, IČ 26670003, Železničářská 507, Trutnov,
jako příspěvek na financování akcí spolku v letošním roce
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit finanční příspěvek ve výši 100 000,- Kč pro Magnusfilm s. r. o., IČ 28818326, Hurdálkova 147,
Náchod, jako příspěvek na podporu natáčení seriálu Stopy života v Trutnově
schvaluje
*
02.01
*
finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč
, Matějkova
Praha 9, jako příspěvek
na dokument o Pavlu Wonkovi.
*
02.02
*
finanční příspěvek ve výši 18 000,- Kč pro Pěvecký sbor Chorea corcontica Trutnov jako příspěvek
na úhradu autobusu na cestu do partnerského Lohfeldenu.
*
02.03
*
finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč pro TŠ BONIFÁC, o. s., IČ 26638347, Cesta Osvobození 712, Rtyně
v Podkrkonoší, jako příspěvek na soutěž Česko zpívá 2014.
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[ 2014 - 376 ]
Finanční příspěvky - sport
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvky pro rok 2014 do výše 50 000,- Kč v kategorii SPORT dle předloženého návrhu komise
pro sport a využití sportovních zařízení
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit finanční příspěvky pro rok 2014 v kategorii SPORT, které přesahují částku 50 000,- Kč
dle předloženého návrhu komise pro sport a využití sportovních zařízení
Různé
[ 2014 - 377 ]
Půjčky ze SFRB - smlouva o půjčce
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu o poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení včetně splátkového kalendáře
s pí
dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy s pí

T:29.04.2014 *

[ 2014 - 378 ]
"Města Trutnov a Swidnica podporují podnikání"
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
pro projekt "Města Trutnov a Swidnica podporují podnikání" zrušit bod 02.02. usnesení ZM 2013-77/2
z 22.04.2013, t.j. vyčlenění finančních prostředků do výše 1.5 mil. Kč v rozpočtu města na realizaci a
předfinancování naší části projektu
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit vyčlenění finančních prostředků pro projekt "Města Trutnov a Swidnica podporují podnikání" do výše
1.62 mil. Kč v rozpočtu města na realizaci a předfinancování naší části projektu
[ 2014 - 379 ]
Revize zakladatelských listin
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Lesy a parky Trutnov s. r. o., spočívající
v nahrazení celého jejího stávajícího textu předloženým textem
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti MEBYS Trutnov s. r. o., spočívající v nahrazení
celého jejího stávajícího textu předloženým textem
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Trutnov s. r. o., spočívající
v nahrazení celého jejího stávajícího textu předloženým textem
[ 2014 - 380 ]
Regenerace MPZ - rozdělení dotace
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit žádosti o dotaci z Ministerstva kultury ČR v Programu regenerace MPZ v Trutnově pro rok 2014
spolu s příspěvky z rozpočtu města dle předloženého návrhu
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit rozdělení finančních prostředků žadatelům dle předloženého návrhu
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*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
kooptovat pí Jolanu Vojtkovou jako člena pracovní skupiny Regenerace MPZ Trutnov za Královéhradecký
kraj náhradou za p. Josefa Zárubu, který v této funkci v roce 2013 skončil.
[ 2014 - 381 ]
Kulturní cena města Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
udělit Kulturní cenu města Trutnova dle předloženého návrhu
[ 2014 - 382 ]
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
zvolit přísedící Okresního soudu v Trutnově dle předloženého seznamu.
[ 2014 - 383 ]
Výzva č.22 IOP-Konsolidace IT, nové služby TC obcí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
schválit podání žádosti o dotaci v rámci výzvy Integrovaného operačního programu č. 22 "Konsolidace IT a
nové služby TC obcí.
[ 2014 - 384 ]
VŘ "Nákup automobilů pro MěÚ"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
firmu Autostyl a. s., Horská 579, Trutnov, vítězem vyzývacího řízení na dodavatele osobních automobilů
pro město Trutnov.
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
zajistit uzavření příslušných smluv

T:29.04.2014 *

[ 2014 - 385 ]
Sdružení pro TIC Trutnov
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vyúčtování finančního příspěvku Sdružení pro TIC Trutnov na rok 2013
[ 2014 - 386 ]
Trutnovský drak 2014 - soutěž pro podnikatele
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s vyhlášením soutěže pro podnikající fyzické osoby a podnikající právnické osoby se sídlem či působištěm
v regionu Trutnovska TRUTNOVSKÝ DRAK 2014 s pravidly dle předloženého návrhu.
[ 2014 - 387 ]
Pracovní poměr ředitelů ZŠ Komenského a Náchodská
rada města
souhlasí,
*
01.01
*
že nebude vyhlášen konkurz na ředitele Základní školy, Trutnov, Komenského 399 a Základní školy, Trutnov
3, Náchodská 18, přestože dle přechodných ustanovení zákona č. 472/2011 Sb. (čl. II bod 5 písm. c)
ředitelům uvedených škol končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem
31. července 2014, a to za splnění podmínky dle bodu 3. tohoto usnesení
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bere na vědomí,
*
02.01
*
že v uvedených případech při nevyhlášení konkurzu do 30. dubna 2014, za splnění podmínky dle bodu 3.
tohoto usnesení, se prodlužuje pracovní poměr
, ředitele Základní školy, Trutnov,
Komenského 399 a pracovní poměr
, ředitele Základní školy, Trutnov 3, Náchodská 18
o dalších 6 let, t.j. do 31. července 2020.
pověřuje
*
03.01
*
místostarostu města Mgr. Tomáše Hendrycha, aby do 25. dubna 2014 zajistil změny pracovního poměru
uvedených ředitelů škol z doby neurčité na dobu určitou.
*
03.02
*
místostarostu města Mgr. Tomáše Hendrycha vydáním potvrzení o výkonu funkce uvedených ředitelů škol
na dobu určitou do 31. července 2020.
[ 2014 - 388 ]
Vyhlášení konkurzu - ředitel/ředitelka MŠ Trutnov
rada města
vyhlašuje
*
01.01
*
konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Trutnov
dle předloženého návrhu
jmenuje
*
02.01
*
v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., členy konkurzní komise
za zřizovatele Mateřské školy, Trutnov dle předloženého návrhu
pověřuje
*
03.01
*
starostu města Mgr. Ivana Adamce jmenovat na základě předložených nominací v souladu s ustanovením
§ 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., další členy konkurzní komise
[ 2014 - 389 ]
Přijetí účelových finančních darů PO města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelových finančních darů příspěvkovými organizacemi města, tj.
Základní školou kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 ve výši 20 000,- Kč
Základní školou, Trutnov, R. Frimla 816 ve výši 27 000,- Kč
Základní školou, Trutnov 3, Náchodská 18 ve výši 20 000,- Kč,
a to od firmy Tyco Electronics EC Trutnov, s. r. o., Komenského 821, 541 83 Trutnov dle předloženého
návrhu
[ 2014 - 390 ]
Základní škola, Trutnov, Komenského 399-věcné dary
rada města
souhlasí
*
01.01
*
jako zřizovatel, v návaznosti na čl. VI, odst. 4 písm. b) zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
škola, Trutnov, Komenského 399, s darováním (bezúplatným převodem) 31 ks stolních počítačů
s příslušenstvím z vlastnictví České republiky - Státního úřadu inspekce práce, se sídlem Kolářská 451/13,
Opava, IČ 75046962, do vlastnictví Základní školy, Trutnov, Komenského 399
*
01.02
*
jako zřizovatel v návaznosti na čl. VII odst. 4 písm. b) zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
škola, Trutnov, Komenského 399, s darováním (bezúplatným převodem) 100 kg výmětového papíru
v celkové ceně 2 000,- Kč od společnosti KRPA PAPER, a. s., se sídlem Nádražní 266, Hostinné, IČ
27537820, pro potřeby Základní školy, Trutnov, Komenského 399
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[ 2014 - 391 ]
Sportovní ceny města Trutnova za rok 2013
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2014 *
udělit sportovní ceny města Trutnova za rok 2013 dle předloženého návrhu
[ 2014 - 392 ]
Znak města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným použitím znaku města občanským sdružením Trutnov – město draka na tiskoviny určené
k propagaci trutnovských dračích slavností "Už ho nesou! Aneb O stavbě Trautenbergovy tvrze".
[ 2014 - 393 ]
Organizační opatření č. 1/2011
rada města
ruší
*
01.01
*
organizační opatření č. 1/2011 Vnitřní platový předpis Městské policie Trutnov ke dni 14.04.2014
bere na vědomí
*
02.01
*
organizační opatření starosty města o zvláštním způsobu určení platového tarifu strážníkům Městské policie
Trutnov
[ 2014 - 394 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
p.
od 14.04.2014 do 19.04.2014 prodej jarních květin a pomlázek a od 28.04.2014
do 31.05.2014 prodej zahradnických výpěstků (balkónové květiny) pod podloubím obchodního domu firmy
CENTR Šubrt s. r. o. na Horské ulici
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:15.04.2014 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
[ 2014 - 395 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na úterý 29. dubna 2014 od 15:00 hod v zasedací místnosti č. 301
MěÚ.
Zapsala :Matoušová

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

