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Majetek města
Nebytové prostory - záměr města
[ 2014 - 396 ]
Bulharská čp. 64
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
sdělení p.
o odstoupení od uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání
v čp. 64 Bulharská, umístěné v I. NP o celkové výměře 81.30 m² (3 prodejny 22.20 m², 17.40 m², 39.10 m²,
2 výlohy o celkové výměře 0.60 m² a 1 WC 2.00 m²) z osobních důvodů
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 64 Bulharská, umístěné v I. NP
o celkové výměře 81.30 m² (3 prodejny 22.20 m², 17.40 m², 39.10 m², 2 výlohy o celkové výměře 0.60 m² a
1 WC 2.00 m²) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou nájemného k jednání ve výši 2 233,- Kč/m²/rok
za prodejny, kanceláře, výlohy, 1 111,- Kč/m²/rok za provozovnu služeb, 695,- Kč/m²/rok za WC, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Lze podat i nabídku s nižším nabízeným nájemným,
než je jeho zde uvedená cena k jednání, ta ovšem bude podléhat opětovnému zveřejnění. Nájemce provede
na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor 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.
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Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2014 - 397 ]
Národní čp. 213
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 213 Národní, umístěné ve II. NP
o celkové výměře 172.30 m² (4 ordinace 24.60 m², 24.40 m², 26.60 m² a 21.30 m², 1 čekárna 20.30 m²,
2 sklady o celkové výměře 13.10 m², 1 chodba 21.90 m², 1 šatna 14.20 m² a 3x soc. zařízení - ženy, muži,
personál 5.90 m²) s
a
, s místem provozování
nestátního zařízení Národní 213, Trutnov, s každou na ideální 1/2 prostor sloužících podnikání, na dobu
dalších 5 let za nájemné ve výši 184 896,- Kč/rok za celé prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem provozování ordinace interní ambulance a alergologické poradny. Nájemce
provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení
nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno.
[ 2014 - 398 ]
Palackého čp. 105
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 105 ul. Palackého, umístěné v I. NP
o celkové výměře 28.70 m² (1 prodejna 16.30 m², 1 výloha 0.60 m², 1 sklad 10.80 m² a 1 WC 1.00 m²)
společnosti DJ plus s. r. o., se sídlem tř. Josefa II. 93, Horní Maršov, IČ 02745500, na dobu určitou 5 let
za nájemné dohodou ve výši 50 400,- Kč/rok za celé prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem zřízení prodejny dekoračních předmětů, slovenských sýrů, minerálních vod,
kávy, atd.. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím,
že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostoru nájemci uhrazeno.
[ 2014 - 399 ]
Krakonošovo nám. čp. 125 a 126
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
námitku ze strany veřejnosti - majitelů provozoven Bistro Pizza, Nelly Kellys s. r. o., Restaurace U Draka,
Grand Luxury Hotel k záměru pronajmout prostory sloužící podnikání Krakonošovo nám. čp. 125 a 126
p.
za účelem zřízení pizzerie a minikavárny.
souhlasí
*
02.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 125 a čp. 126 Krakonošovo náměstí,
umístěné v I. NP o celkové výměře 75.47 m² (1 prodejna 28.03 m², 4 sklady o celkové výměře 37.99 m²,
z toho je jeden sklad v čp. 125 s vchodem z podloubí a 1 WC 9.45 m²) s p.
, bytem
Dělnická
Vrchlabí, IČ 74719807, na dobu určitou 5 let za nájemné dohodou ve výši 112 000,- Kč/rok
za celé prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení pizzerie a
minikavárny. 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 - 400 ]
Městský úřad Trutnov - vestibul
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy se společností Mekkagroup s. r. o., se sídlem Bendlova 407, Trutnov, IČ 28854888,
za účelem vyvěšení informačního nosiče Neoboard o rozměrech 35x70 cm plochy ve vestibulu Městského
úřadu v Trutnově za nájemné ve výši 2 000,- Kč/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let,
dle předloženého návrhu smlouvy.
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[ 2014 - 401 ]
ZŠ Komenského 399
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dohodu o ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor na prostory v ZŠ Komenského
s pí
ke dni 30.06.2014 v předloženém znění
pověřuje
*
02.01
*
Ing. France k zajištění podpisu této dohody
[ 2014 - 402 ]
Areál rekreačního střediska Dolce
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy (dle předloženého návrhu smlouvy) na
A) restauraci na st. p. 149, st. p. 149, kiosek č. 1 na st. p. 205, st. p. 205, část p. p. 147/27 o výměře
cca 890 m² v rekreačním středisku Dolce, vše v k. ú. Oblanov včetně příslušenství:
pozemky - zastavěná plocha 646 m², ostatní plochy - cca 890 m²
a) budovy v pořizovací ceně cca 5 665 536,- Kč
b) stavby v pořizovací ceně cca 226 650,- Kč
c) movitý majetek v pořizovací ceně cca 996 468,- Kč
sp
, s místem podnikání Sv. Čecha
, Jičín , IČ 71880330, za nájemné ve výši
225 448,- Kč/rok za budovu, stavbu, pozemky a movitý majetek s tím, že 90 % z této ceny bude nájemné
za budovu, stavbu a pozemky a 10 % z této ceny + DPH bude nájemné za movitý majetek, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování restauračního zařízení a občerstvení
v kiosku, pořádání společenských akcí, odborných seminářů, firemních večírků apod., na dobu určitou 10 let
(od 01.10.2014 do 30.09.2024). V prostoru sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
kemp a sportoviště v rekreačním středisku Dolce:
pozemky - zastavěná plocha 2389 m², ostatní plochy - cca 22 207 m²
a) budovy v pořizovací ceně cca 8 319 859,- Kč
b) stavby v pořizovací ceně cca 10 351 608,- Kč
c) movitý majetek v pořizovací ceně cca 368 842,- Kč
s p.
, s místem podnikání Sv. Čecha
, Jičín , IČ 71880330, za nájemné ve výši
450 888,- Kč/rok za budovy, stavby, pozemky a movitý majetek s tím, že 90 % z této ceny bude nájemné
za budovu, stavbu a pozemky a 10 % z této ceny + DPH bude nájemné za movitý majetek, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování kempu, sportovního centra, dětského
hřiště, aktivity pro využití volného času (lanové centrum, půjčovna kol atd.) na dobu určitou 10 let
(od 01.10.2014 do 30.09.2024). V prostoru sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
*
01.02
*
s uzavřením nájemní smlouvy (dle předloženého návrhu smlouvy) na
pozemky v rekreačním středisku Dolce o vel. cca 900 m², část p. p. 218/1 (cca 200 m²) a část
p. p. 147/27 (cca 700 m²), vše v k. ú. Oblanov
s p.
, s místem podnikání Sv. Čecha
, Jičín , IČ 71880330, za nájemné ve výši
1 800,- Kč/rok za pozemky, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
revitalizace rekreačního areálu Dolce na dobu určitou 10 let (od 01.05.2014 do 30.04.2024)
*
01.03
*
s uzavřením nájemní smlouvy (dle předloženého návrhu smlouvy) na
pozemek v rekreačním středisku Dolce o vel. cca 1000 m², část p. p. 218/1 (cca 200 m²) v k. ú. Oblanov
pod tobogánem - zázemí vodního parku s p.
, s místem podnikání Sv. Čecha
, Jičín ,
IČ 71880330, za nájemné ve výši 2 000,- Kč/rok za pozemky, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem revitalizace rekreačního areálu Dolce na dobu určitou 10 let (od 01.05.2014
do 30.04.2024)
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Pozemky - záměr města
[ 2014 - 403 ]
p. p. 271, k. ú. Zábrodí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 271 (6106 m²) v k. ú. Zábrodí p.
k rozšíření
vlastních pozemků za kupní cenu dle znaleckého posudku, t.j. za 41 460,- Kč. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 404 ]
p. p. 681/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 681/1 (cca 1716 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova pí
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 405 ]
p. p. 681/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 681/1 (cca 600 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 406 ]
p. p. 681/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 681/1 (cca 650 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova pí
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 407 ]
p. p. 152/1, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
vzít na vědomí odstoupení
Š
u Trutnova

T:30.06.2014 *
od žádosti o prodej p. p. 152/1 (1869 m²) v k. ú. Lhota

souhlasí
*
02.01
*
s obecným zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí k p. p. 152/1
(1869 m²) v k. ú. Lhota u Trutnova za účelem výstavby rodinného domu venkovského charakteru a
za následujících podmínek:
- smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 3 roky,
- stavební plat je stanoven ve výši 2,- Kč/m²/rok, t.j. celkem 11 214,- Kč
- kolaudace stavby bude do 3 let od podpisu smlouvy o právu stavby,
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby za nabídnutou kupní cenu, přičemž minimální kupní
cena je 250,- Kč/m²
- v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se smlouva o právu stavby prodlouží o dva roky s tím,
že bude sjednána smluvní pokuta 1000,- Kč za každý započatý měsíc do doby kolaudace stavby
- náklady spojené se zřízením práva stavby (daň z nabytí nemovité věci) a DPH hradí kupující
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[ 2014 - 408 ]
p. p. 2472/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města zřídit právo stavby a následně prodat p. p. 2472/1 (553 m²) v k. ú. Trutnov
společnosti XANTIPA AGENCY s. r. o. za následujících podmínek:
- smlouva o právu stavby a o smlouvě budoucí kupní bude uzavřena na dobu určitou 3 roky
- pozemek bude užíván výhradně za účelem výstavby domu v souladu s územním plánem a regulativy
funkčního využití. (Dle ÚP se jedná o plochy smíšené obytné - centrum)
- stavební plat je stanoven ve výši 30,- Kč/m²/rok
- termín kolaudace stavby je předpokládán nejdéle do 31.05.2017
- kupní cena je stanovena ve výši 1 600,- Kč/m²
- kupní smlouva bude podepsána do 30 dnů po kolaudaci stavby
- bude zachována stávající rampa pro zásobování prodejny v čp. 38 na st. p. 308
- budou splněny podmínky pro příjezd k budoucímu domu dle vyjádření oddělení územního plánování
- náklady spojené se zřízením práva stavby (daň z nabytí nemovité věci) a DPH hradí kupující.
[ 2014 - 409 ]
p. p. 84/1, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 84/1 (2334 m²) v k. ú. Střítež u Trutnova pí
na dobu určitou 2 let za účelem sečení trávy za nájemné 0.10 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv
výstavba či výsadba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2014 - 410 ]
p. p. 702/7, p. p. 711/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 702/7 (1567 m²) a p. p. 711/1 (2304 m²) v k. ú. Poříčí
u Trutnova pí
na dobu určitou 5 let za účelem pastvy koní a umístění přístřešku
pro koně. Nájemné ve výši 0.10 Kč/m²/rok za pozemek určený k pastvě a 7,- Kč/m²/rok za pozemek
pod přístřeškem (10 m²). Jakákoliv další výstavba či výsadba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2014 - 411 ]
p. p. 2786/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2786/2 (14 m²) v k. ú. Trutnov pí
na dobu určitou 3 let za účelem umístění pojízdné cukrárny za nájemné ve výši 600,- Kč/m²/rok.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 013036, uzavřené s p.
na pronájem části
p. p. 2786/2 v k. ú. Trutnov, dohodou k 31.05.2014.
[ 2014 - 412 ]
p. p. 780/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 780/1 (92 m²) v k. ú. Horní Staré Město p.
z toho za účelem zahrádky 85 m² za nájemné 3,- Kč/m²/rok a 7 m² k umístění chatičky za nájemné
ve výši 10,- Kč/m²/rok na dobu určitou 5 let s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
bere na vědomí
*
02.01
*
ukončení nájemní smlouvy č. 970091, uzavřené s p
v k. ú. Horní Staré Město z důvodu úmrtí nájemce.
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na pronájem části p. p. 780/1

Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2014 - 413 ]
p. p. 2184/12, p. p. 2184/10, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.06.2014 *
souhlasit s prodejem části p. p. 2184/12 (cca 130 m²) a části p. p. 2184/10 (cca 30 m²) v k. ú. Trutnov firmě
AUTOSTYL a. s., z toho část o výměře 10 m² jako pozemek pod doplňkovou stavbou za kupní cenu ve výši
1 600,- Kč/m² a část o výměře 150 m² k vybudování zpevněných ploch v rámci areálu firmy za kupní cenu
ve výši 400,- Kč/m². S kupujícím bude uzavřeno bezúplatné věcné břemeno práva vstupu, jízdy a dočasného
záboru v rozsahu projektové dokumentace ve prospěch města Trutnova v souvislosti s realizací investiční
akce města "Rekonstrukce ulice Skřivánčí". Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě
daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 414 ]
st. p. 1083 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.06.2014 *
souhlasit s prodejem st. p. 1083 (369 m²) a st. p. 1084 (370 m²) jako pozemky pod domem za kupní cenu
200,- Kč/m² a část p. p. 2086 (cca 75 m²) jako okapové chodníčky za kupní cenu 1,- Kč/m², vše v k. ú. Horní
Staré Město, jednotlivým spoluvlastníkům bytových jednotek Společenství vlastníků jednotek domu Tichá
527 a 528, Trutnov tak, jak mají podíly na domě. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 415 ]
st. p. 1117 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.06.2014 *
souhlasit s prodejem st. p. 1117 (206 m²) a st. p. 1118 (208 m²) v k. ú. Horní Staré Město jednotlivým
spoluvlastníkům bytových jednotek Společenství vlastníků jednotek Sněženková 499 - 500 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:23.06.2014 *
souhlasit s prodejem části p. p. 2068 (celkem cca 61 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků
jednotek Sněženková 499 - 500 Trutnov, z toho cca 35 m² jako okapový chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m² a
cca 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 - 416 ]
st. p. 1850, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.06.2014 *
souhlasit s prodejem části st. p. 1850 (cca 60 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek
Železničářská 483 - 484 Trutnov, jako okapový chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 417 ]
p. p. 1899, k. ú. Prostřední Staré Buky
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.06.2014 *
souhlasit s prodejem části p. p. 1899 (cca 650 m²) v k. ú. Prostřední Staré Buky p.
za kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem, t.j. za 50,63 Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
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[ 2014 - 418 ]
p. p. 638/4, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.06.2014 *
nesouhlasit s prodejem části p. p. 638/4 (cca 150 m²) v k. ú. Horní Staré Město p
a pí
k rozšíření vlastních pozemků.
[ 2014 - 419 ]
p. p. 1933/17, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.06.2014 *
nesouhlasit s prodejem části p. p. 1933/17 (cca 219 m²) v k. ú. Trutnov
k rozšíření vlastních pozemků.
[ 2014 - 420 ]
p. p. 2184/6, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.06.2014 *
souhlasit s bezúplatným převodem části p. p. 2184/6 (cca 170 m²) v k. ú. Trutnov od Státního pozemkového
úřadu na město Trutnov. Jedná se o pozemek pod komunikací. Geometrický plán hradí žadatel.
[ 2014 - 421 ]
p. p. 2324/4, k. ú. Trutnov a další
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.06.2014 *
souhlasit se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 2324/4
v k. ú. Trutnov, p. p. 942/73 a p. p. 942/74 v k. ú. Bojiště u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a
provozování kanalizace, s vlastníkem pozemku ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR v celkovém rozsahu
111 m² za jednorázovou úhradu 821,- Kč včetně DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 422 ]
p. p.
k. ú. Trutnov a další
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.06.2014 *
souhlasit se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p.
v k. ú. Trutnov a p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování
kanalizace s vlastníky pozemků pí
, p.
a pí
v celkovém rozsahu 243 m². Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2014 - 423 ]
st. p. 1850, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části st. p. 1850 (135 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Železničářská, firmě STAVEBNĚ DOPRAVNÍ
TRUTNOV s. r. o. k umístění lešení u domu čp. 483 - 484 na dobu určitou do 31.07.2014.
[ 2014 - 424 ]
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, firmě T-MOBILE CZECH REPUBLIC a. s.
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.05.2014 do 31.12.2014 za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části
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p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.03.2014 do 30.04.2014 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 425 ]
st. p. 17, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 17 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, společnosti SUNNY ON-LINE
s. r. o. k umístění reklamního stojanu na dobu určitou od 01.05.2014 do 13.04.2015 za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části
st. p. 17 (1 m²) v k. ú. Trutnov v termínu od 14.04.2014 do 30.04.2014 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 426 ]
p. p. 108/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 108/3 (celkem 17 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Poštovní, p.
k umístění
reklamního stojanu (1 m²) na dobu určitou od 01.05.2014 do 31.03.2015 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den a
letní předzahrádky (16 m²) na dobu určitou od 01.05.2014 do 12.09.2014 za nájemné ve výši 1.50 Kč/m²/den
s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 108/3 (celkem
17 m²) v k. ú. Trutnov k umístění reklamního stojanu (1 m²) v termínu od 01.04.2014 do 30.04.2014 ve výši
2
2
3,- Kč/m /den a k umístění letní předzahrádky (16 m ) v termínu od 09.04.2014 do 30.04.2014 ve výši
1,50 Kč/m²/den.
[ 2014 - 427 ]
st. p. 168, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 168 (3 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého, pí
k umístění reklamního
stojanu na květiny na dobu určitou od 01.05.2014 do 23.12.2014 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím,
že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 168 (3 m²)
v k. ú. Trutnov v termínu od 13.04.2014 do 30.04.2014 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 428 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (8 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, firmě MODELA TRUTNOV s. r. o.
k umístění malé předzahrádky před kavárnou od 01.05.2014 do 31.10.2014 za nájemné ve výši
1,50 Kč/m²/den.
[ 2014 - 429 ]
st. p. 92, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 92 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, pí
(Denní bar
U TŘÍ KORUNEK) k umístění mobilního stroje na prodej zmrzliny od 01.05.2014 do 30.09.2014 za nájemné
ve výši 40,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 430 ]
p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Hradební, pí
k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.05.2014 do 31.03.2015 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
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[ 2014 - 431 ]
st. p. 26/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 26/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, pí
za účelem
vystavování zboží před květinářstvím na dobu určitou, a to od 30.04.2014 do 31.12.2014 za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 432 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, k umístění reklamního stojanu typu "A"
(kojenecká móda - Krokodýlek) pí
na dobu určitou od 01.05.2014 do 31.12.2014
za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 433 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, pí
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 30.04.2014 do 31.12.2014 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 434 ]
p. p. 2142/1, p. p. 2074/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2142/1 (cca 2 m²) a části p. p. 2074/3 (cca 1 m²), t.j. celkem 3 m², v k. ú. Trutnov
p.
na dobu určitou 5 let za účelem umístění dvou směrových tabulí k hotelu ALFA za nájemné
ve výši 1500,- Kč/m² pohledové plochy/rok.
[ 2014 - 435 ]
p. p. 165/3, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 165/3 (401 m²) v k. ú. Starý Rokytník p.
na dobu určitou 5 let jako zahradu
(dvorek) za nájemné 2,- Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
[ 2014 - 436 ]
p. p. 2047, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2047 (17 m²) v k. ú. Horní Staré Město p.
na dobu určitou 5 let,
pozemek pod stánkem trafiky za nájemné 400,- Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv další výstavba musí být
odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2014 - 437 ]
p. p. 2235/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování kanalizačního řadu na části p. p. 2235/1, p. p. 247/9, p. p. 243/1, p. p. 245/10
a p. p. 247/12 v k. ú. Trutnov v celkové délce cca 50 m. Jednorázová cena činí 1 000,- Kč + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2014 - 438 ]
p. p. 1845/1 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, spočívajícího v právu
uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 1845/1, p. p. 2057, p. p. 2058, p. p. 2059,
p. p. 2060, p. p. 2062, p. p. 2098 a p. p. 2099 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu 37 m².
Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2014 - 439 ]
p. p. 1792/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, spočívajícího v právu
uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 1792/1 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém
rozsahu 4 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
Pozemky - různé
[ 2014 - 440 ]
Geodézie Krkonoše s. r. o.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Trutnov a Geodézií Krkonoše s. r. o. na provádění
geodetických prací za stávajících podmínek na dobu určitou do 31.03.2016.
Bytové záležitosti
[ 2014 - 441 ]
Krakonošovo náměstí čp. 124
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků na adrese:
Krakonošovo náměstí 124 o vel. 1+2, standardní byt
měs. nájemné
předpl. nájemné
1.
3 800,- Kč
60 000,- Kč
2.
3 600,- Kč
50 000,- Kč
3.
3 300,- Kč
50 000,- Kč
4.
3 200,- Kč
60 000,- Kč
5.
3 125,- Kč
52 200,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplaceného nájemného do tří týdnů
od vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude
u více bytů na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
[ 2014 - 442 ]
Krakonošovo náměstí čp. 125 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 125 o vel. 1+2,
standardní byt, č. bytu 1, 2. podlaží (kuchyň 25.68 m², 1. pokoj 32.50 m², 2. pokoj 19.52 m², topení etážové
plynové, k bytu patří koupelna 4.55 m², WC 1.50 m², předsíň 21.50 m², spíž 2.00 m², komora 6.00 m² a sklep
15.00 m², minimální měsíční nájemné 6 616,- Kč). Byt bude 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.
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[ 2014 - 443 ]
Na Struze čp. 153 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Na Struze 153 o vel. 1+3, standardní byt,
č. bytu 2, 2. podlaží (kuchyň 17.50 m², 1. pokoj 30.90 m², 2. pokoj 20.10 m², 3. pokoj 13.10 m², topení
etážové plynové, k bytu patří koupelna 9.10 m², WC 3.60 m², předsíň 10.30 m², sklep 8.86 m² a půda
20.00 m², minimální měsíční nájemné 6 885,- Kč). Byt bude 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.
[ 2014 - 444 ]
, Na Dvorkách 244
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
přechod nájmu bytu Na Dvorkách 244 o vel. 1+1, č. b. 3 ke dni 04.04.2014 z nájemce pí
na pí
, bytem Na Dvorkách

Š

souhlasí
*
02.01
*
s uzavřením dodatku k této nájemní smlouvě o přechodu nájmu, který skončí nejpozději uplynutím dvou let.
Majetek města - různé
[ 2014 - 445 ]
PKS Bojiště - plán investic a údržby na r. 2014
rada města
schvaluje
*
01.01
*
plán reinvestic PKS Bojiště pro rok 2014 v celkové výši 305 200,- Kč:
190 000,- Kč - sadové úpravy - nejnutnější kácení a prořezání stromů, potřebné pro zachování bezpečnosti
návštěvníků areálu
50 000,- Kč - rekonstrukce střechy šestihranného stánku
65 200,- Kč - opravy a celkový nátěr dřevěného zastřešení objektu šaten za plátnem
[ 2014 - 446 ]
"Zádlažba podloubí bytových domů Bulharská 53 -57"
rada města
ruší
*
01.01
*
výběrové řízení k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provedení zádlažby podloubí
bytových domů Bulharská 53 - 57, Trutnov"
schvaluje
*
02.01
*
podmínky zadávacího řízení k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provedení
zádlažby podloubí bytových domů Bulharská 53 - 57, Trutnov" dle předloženého návrhu
jmenuje
*
03.01
*
komisi pro otevírání obálek dle předloženého návrhu
*
03.02
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu
[ 2014 - 447 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
změnu počtu detektorů u objektu rodinného domu
Trutnov, na pultu centralizované ochrany od 01.05.2014

13

, IČ 11603038, se sídlem K Úpě

,

[ 2014 - 448 ]
Dohody o přičlenění honebních pozemku "Království"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření dohod o přičlenění honebních pozemků k honitbě města Trutnova "Království" s vlastníky
uvedenými v příloze, náhradu za přičlenění bude hradit uživatel honitby
[ 2014 - 449 ]
Dodatky k dohodám - honitba "Království"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření dodatků k dohodám o přičlenění honebních pozemků k honitbě města Trutnova "Království"
s vlastníky uvedenými v příloze, náhradu za přičlenění bude hradit uživatel honitby
Různé
[ 2014 - 450 ]
Železná lávka u obchodní akademie
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s provedením přeložek sdělovacích kabelů společnosti Telefónica O 2 Czech Republic a. s. za cenu
562 776,- Kč bez DPH (680 959,- Kč s DPH)
*
01.02
*
s uzavřením smlouvy o provedení přeložky podzemního vedení komunikací sítě společnosti Telefónica O 2
Czech Republic a. s.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy

T:26.05.2014 *

[ 2014 - 451 ]
VŘ "Výstavba šaten FK Bohuslavice"
rada města
bere na vědomí
*
01.01
vyřazení nabídky č. 2 uchazeče
- DÁN z výběrového řízení
*
01.02
vyřazení nabídky uchazeče
z výběrového řízení

*

- DÁN komisí pro otevírání obálek a vylučuje uchazeče

*
hodnotící komisí a vylučuje uchazeče

schvaluje
*
02.01
*
výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
*
02.02
*
pořadí firem dle hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH:
1. Pradas, spol. s r. o. ................................. 4 286 868,00 Kč
2. ELEKTROIN, spol. s r. o. ........................ 4 724 893,16 Kč
3. AWEA, spol. s r. o. .................................. 5 328 627,00 Kč
4. WAREX, spol. s r. o. ............................... 5 497 564,00 Kč
5.
Š
………………………………….5 750 335,31 Kč
6. Stavební společnost s. r. o. Hostinné …...5 855 973,00 Kč
ukládá
*
03.01 Urč:Ing. Franc
T:05.05.2014 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou s podmínkou realizace po schválení rozpočtových změn
zastupitelstvem města

14

[ 2014 - 452 ]
Dodávka historického VO na Krakonošovo náměstí
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na dodavatele historických sloupů veřejného osvětlení
*
01.02
*
firmu Selux, a. s., z Berlína s cenovou nabídkou ve výši 2 299 000,- Kč (bez DPH) jako vítěze výběrového
řízení
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Labík
T:12.05.2014 *
zajistit uzavření kupní smlouvy s firmou Selux, a. s., z Berlína na nákup 4 ks historických sloupů VO typu
Schupmannův kandelábr
[ 2014 - 453 ]
Dračí slavnosti Už ho nesou!
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s umístěním street artové instalace v rámci městských dračích slavností Už ho nesou! dle předložené
žádosti
[ 2014 - 454 ]
Dřevořezba Krakonoše pro město Würzburg
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím daru v podobě dřevořezby Krakonoše v hodnotě 20 000,- Kč od autora
městu Würzburg za účelem trvalého umístění v "České zahradě" ve Würzburgu.
[ 2014 - 455 ]
Logo města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s použitím loga města občanským sdružením "Cesta za snem" na propagačních materiálech charitativního
projektu "Na Sněžku pro Péťu", který se koná dne 31.05.2014
[ 2014 - 456 ]
Spolupráce s firmou CEREK - evidence jízdních kol
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o spolupráci s firmou CEREK - evidence jízdních kol s. r. o. dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Povr
T:12.05.2014 *
zajistit uzavření smlouvy o spolupráci – dojednání konečné podoby textu smlouvy a podepsání oběma
stranami
[ 2014 - 457 ]
Pořadník na umístění v DPS
rada města
schvaluje
*
01.01
*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 14.04.2014 k podaným žádostem o umístění
v domech s pečovatelskou službou, resp. k výměně bytu v rámci DPS dle předloženého návrhu
*
01.02
*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v domech s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu
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[ 2014 - 458 ]
VŘ "Oprava střešního pláště ZŠ R. Frimla 816"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vypsání výběrového řízení na dodavatele "Oprava střešního pláště ZŠ R. Frimla 816"
*
01.02
*
text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu
*
01.03
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou
*
01.04
*
zveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek v navrženém složení
*
02.02
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
pověřuje
*
03.01
*
p. Jiřího Keslera ve věcech technických odpovídat na dotazy uchazečů a poskytovat dodatečné informace
[ 2014 - 459 ]
Podnájem prostor pro dopravně správní agendy
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 2 podnájemní smlouvy zajišťující prostory pro výkon dopravně správních agend
dle předloženého návrhu
[ 2014 - 460 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 12. května 2014 od 15:00 hod v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.
Zapsala :Matoušová

Ing. Hana Horynová
místostarostka města
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Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta města

