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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2014 - 495 ]
Malé náměstí čp. 38
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
schválit změnu Prohlášení vlastníka budovy čp. 38 Malé náměstí, Trutnov, spočívající v zániku stávající
nebytové jednotky č. 38/1 o výměře 13.90 m² a v souvisejících změnách spoluvlastnických podílů
na společných částech uvedeného domu čp. 38 na pozemku st. p. 308 a pozemku st. p. 308, Malé náměstí,
v části města Střední Předměstí, k. ú. Trutnov, v obci Trutnov
Nemovitosti - různé
[ 2014 - 496 ]
Bojiště čp. 86
rada města
schvaluje
*
01.01
*
ve prospěch města Trutnova jako vlastníka p. p. 960/2 a p. p. 199/2 v k. ú. Bojiště u Trutnova na služebném
pozemku - p. p. 207/1, pozemku p. p. 924/1 a pozemku p. p. 924/2 v k. ú. Bojiště u Trutnova zřízení
služebnosti inženýrské sítě v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 456-89/2014, spočívající v právu
vedení, provozování a udržování kanalizačního vedení. Věcné břemeno bude zřízeno jako bezúplatné.
Věcné břemeno je zřizováno v souvislosti s prodejem objektu čp. 86 (Bojiště - konírna) a souvisejících
pozemků.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2014 - 497 ]
Horská čp. 187
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 187 ul. Horská, umístěné
v I. a II. NP o celkové výměře 118.37 m² (I. NP: 1 sklad o výměře 5.67 m², ve II. NP: 2 kavárny 32.50 m² a
27.10 m², 1 bar 6.30 m², 1 kuchyň 19.70 m², 1 chodba 13.50 m², 4 WC muži + předsíň o celkové výměře
8.10 m², 2 WC ženy + předsíň o celkové výměře 1.90 m² a 2 WC personál + předsíň o celkové výměře
3.60 m²) pí
, s místem podnikání Zvonková
, Trutnov 2, IČ 87015102, na dobu
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určitou dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši 82 236,- Kč/rok za celé prostory, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování restaurace - vinárny.
[ 2014 - 498 ]
Bulharská čp. 136
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádost obchodní společnosti VESNA o snížení nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání,
umístěných v čp. 136 ul. Bulharská, o 30 %, t.j. o 220 014,- Kč.
nesouhlasí
*
02.01
*
se snížením nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v čp. 136 ul. Bulharská
o 30% (tj. o 220 014,-Kč).
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2014 - 499 ]
Krakonošovo náměstí čp. 73
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádosti do výběrového řízení na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 73 Krakonošovo náměstí,
umístěných v suterénu o výměře 184.51 m²
, Horská
Trutnov, IČ 63526433
- Pekárny a cukrárny Náchod, a. s., Plhovská 87, Náchod, IČ 46505083
, Na Stráni
, Čelákovice, IČ 27455238
souhlasí
*
02.01
*
s novým zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 73 Krakonošovo náměstí
(budova ZUŠ), umístěných v suterénu budovy ZUŠ o celkové výměře 184.51 m² (3 prodejny o celkové
výměře 76.84 m², 1 kancelář 13.78 m², 4 chodby o celkové výměře 41.01 m², 1 dílna 17.98 m², 1 sklad 12.00
m², 1 šatna 13.23 m², 3 soc. zařízení o celkové výměře 9.67 m²) na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši
2 223,- Kč/m²/rok za prodejny, kancelář, 1 111,- Kč/m²/rok za chodby, dílnu, sklad a 695,- Kč/m²/rok za šatnu,
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 prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz
ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
[ 2014 - 500 ]
Krakonošovo náměstí čp. 16
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podnájmem prostor sloužících podnikání na základě uzavřené nájemní smlouvy s firmou BANNERTRADING s. r. o., Vaníčkova 22, Sezimovo Ústí, IČ 65006071, v prostorách sloužících podnikání Trutnov,
Krakonošovo náměstí čp. 16 a to následně:
30 m² pronajatých firmě BANNER-SERVIS s. r. o.
3 m² firmě BANNER s. r. o.
Pozemky - záměr města
[ 2014 - 501 ]
p. p. 2567/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2567/1 (cca 75 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků
jednotek Lomní 340 v Trutnově, z toho část o výměře 38 m² za kupní cenu 1,- Kč/m² jako okapový chodníček
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a část o výměře 37 m² jako přístupový chodník a pozemek pod přístřeškem pro popelnice za kupní cenu
300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 502 ]
p. p. 2502, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města uzavřít s pí
smlouvu o právu stavby s budoucí koupí
k části k p. p. 2502 (28 m²) v k. ú. Trutnov za účelem výstavby garáže za následujících podmínek:
- smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
- stavební plat je stanoven ve výši 10,- Kč/m²/rok
- kolaudace stavby bude do 2 let od podpisu smlouvy o právu stavby
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby
- kupní cena je stanovena ve výši 700,- Kč/m²
- v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se smlouva o právu stavby prodlouží o jeden rok s tím,
že bude sjednána smluvní pokuta 1 000,- Kč za každý započatý měsíc do doby kolaudace stavby
- náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující.
[ 2014 - 503 ]
p. p. 1697/5, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1697/5 (cca 30 m²) v k. ú. Trutnov spol. Lesy a parky Trutnov
s. r. o. za účelem plánované výstavby skladovacího objektu za kupní cenu ve výši 1 600,- Kč/m². Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
[ 2014 - 504 ]
st. p. 180/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout plochu na budově čp. 160 na st. p. 180/2 v k. ú. Horní Staré
Město na dobu neurčitou firmě SK Horní Staré Město, zastoupená p.
k umístění směrové
tabule o vel. 4.5 m² za nájemné ve výši 1500,- Kč/m² pohledové plochy/rok + 21 % DPH.
[ 2014 - 505 ]
p. p. 462/1, p. p. 462/2, k. ú. Studnice u Jívky
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 462/1 (3133 m²) a p. p. 462/2 (224 m²) v k. ú. Studnice
u Jívky na dobu neurčitou organizaci Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Podskalák, zastoupená p.
k provozování letního tábora pro děti a k umístění objektů (kuchyně, umývárny, koupelny,
klubovny, chatek a WC) za nájemné ve výši 150,- Kč/rok
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 250037 na pronájem p. p. 462/1 (3133 m²) a p. p. 462/2 (224 m²)
v k. ú. Studnice u Jívky s organizací Pionýrská skupina Trutnov dohodou k 30.06.2014.
[ 2014 - 506 ]
p. p. 1823/16, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1823/16 (240 m²) v k. ú. Horní Staré Město na dobu
určitou 3 roky pí
za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok k zahrádkářským účelům a ve výši
10,- Kč/m²/rok k umístění zahradní chatky.
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[ 2014 - 507 ]
p. p. 472, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města propachtovat část p. p. 472 (100 m²) v k. .ú. Dolní Staré Město p.
na dobu neurčitou k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok.
[ 2014 - 508 ]
p. p. 37/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města propachtovat p. p. 37/3 (277 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou
p.
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 012025 na pronájem p. p. 37/3 (277 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova
s p.
dohodou k 30.06.2014.
[ 2014 - 509 ]
p. p. 1823/16, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1823/16 (cca 6 m²) v k. ú. Horní Staré Město na dobu
neurčitou pí
za účelem umístění kolny za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok.
[ 2014 - 510 ]
p. p. 2472/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s obecným zveřejněním záměru města zřídit právo stavby a následně prodat p. p. 2472/1 (553 m²)
v k. .ú. Trutnov za následujících podmínek:
- smlouva o právu stavby a o smlouvě budoucí kupní (dále jen "smlouva") 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
- stavba bude kolaudována nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy
- kupní cena bude zájemcem o uzavření smlouvy nabídnuta min. ve výši 1 600, Kč/m²
- kupní smlouva bude podepsána do 30 dnů po kolaudaci stavby; dojde-li k navýšení ceny obvyklé, bude
nemovitost prodána za obvyklou cenu stanovenou znaleckým posudkem vypracovaným soudním znalcem
určeným městem Trutnovem
- bude zachována stávající rampa pro zásobování prodejny v čp. 38 na st. p. 308 a umožněn příjezd k ní
- budou splněny podmínky pro příjezd k budoucímu domu dle vyjádření oddělení územního plánování
- při podpisu smlouvy bude složena jistota ve výši 500 000,- Kč na účet města Trutnova k zajištění plnění
závazků vyplývajících ze smlouvy, přičemž úroky z jistoty připadnou městu
- v případě nedodržení termínu kolaudace stavby nebude město Trutnov vázáno výší kupní ceny a stavebník
zaplatí smluvní pokutu ve výši 250 000,- Kč za každý i započatý rok nedodržení termínu kolaudace stavby
- pohledávky ze smluvní pokuty a ze složené jistoty jsou vzájemně započitatelné
- náklady spojené se zřízením práva stavby (daň z nabytí nemovité věci) a DPH hradí kupující
[ 2014 - 511 ]
p. p. 2835/12 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 2835/12 (310 m²) v k. ú. Trutnov, jako příjezdovou cestu
k parkovišti a k domům čp. 464 - 466 a p. p. 2835/14 (13 m²), p. p. 2835/15 (13 m²), p. p. 2835/16 (13 m²),
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p. p. 2835/17 (13 m²), p. p. 2835/18 (13 m²), p. p. 2835/19 (13 m²), p. p. 2835/20 (13 m²),
p. p. 2835/21 (13 m²), p. p. 2835/22 (13 m²), p. p. 2835/23 (13 m²), p. p. 2835/24 (13 m²), p. p. 2835/25
(13 m²), p. p. 2835/26 (13 m²), p. p. 2835/27 (13 m²), p. p. 2835/28 (13 m²), p. p. 2835/29 (13 m²), p. p.
2835/30 (13 m²), p. p. 2835/31 (14 m²), vše v k. ú. Trutnov, jako parkovací stání Společenství pro dům
Zámečnická čp. 464 - 466, Trutnov, za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy s budoucí koupí č. 012018 na pronájem p. p. 2835/12 (308 m²) a části
p. p. 2835/2 (cca 170 m²) v k. ú. Trutnov s Družstvem ALFA Zámečnická ke dni podpisu kupní smlouvy
se Společenstvím Zámečnická 464 - 466, Trutnov.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2014 - 512 ]
p. p. 271, k. ú. Zábrodí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
souhlasit s prodejem 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 - 513 ]
p. p. 681/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
souhlasit s prodejem části 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 - 514 ]
p. p. 681/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
souhlasit s prodejem části 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 - 515 ]
p. p. 681/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
souhlasit s prodejem části 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 - 516 ]
p. p. 962 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
souhlasit se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 962, p. p.
357/2, p. p. 361/6, p. p. 960/1, p. p. 960/4 v k. ú. Bojiště u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a
provozování kanalizace, s vlastníkem pozemku ČR – Státním pozemkovým úřadem v celkové délce 88 m.
Jednotková cena činí 60,- Kč/m. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2014 - 517 ]
p. p. 154/2 a další, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:30.06.2014 *
souhlasit se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 154/2,
p. p. 180/1, p. p. 180/3 v k. ú. Lhota u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodu,
s vlastníkem pozemku ČR - Státním pozemkovým úřadem v celkové délce 83 m. Jednotková cena činí
60,- Kč/m. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2014 - 518 ]
p. p. 84/1, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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 - 519 ]
p. p. 702/7, p. p. 711/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem 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 - 520 ]
p. p. 2786/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2786/2 (14 m²) v k. ú. Trutnov pí
umístění pojízdné cukrárny za nájemné ve výši 600,- Kč/m²/rok.

na dobu určitou 3 let za účelem

[ 2014 - 521 ]
p. p. 780/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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.
[ 2014 - 522 ]
p. p. 381/3, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výpověď společnosti Klub Shagya Arab při Střední lesnické škole Trutnov z nájemního vztahu k nově
zaměřené p. p. 381/3 v k. ú. Bojiště u Trutnova ke dni doručení výpovědi.
[ 2014 - 523 ]
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
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*

s pronájmem části p. p. 2213/15 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Svatojánské náměstí, p.
Š
k umístění
pojízdného stojanu za účelem prezentace Biblické literatury na dobu určitou do 31.12.2014, a to každé úterý
od 09:00 - 18:00 hod, pátek od 12:00 - 18:00 hod., sobotu od 9:00 - 12:00 hod za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 524 ]
st. p. 72, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 72 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, pí
(MOUSA GLAS s. r. o..)
k vystavení zboží na dobu určitou od 12.05.2014 do 30.09.2014 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2014 - 525 ]
p. p. 2213/6 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2213/6 (1 m²), části p. p. 2213/1 (20 m²) a části p. p. 149/8 (20 m²) v k. ú. Trutnov,
ul. Slezská, Krakonošovo náměstí, Dolní Promenáda, Galerii města Trutnova k instalaci soch a plastiky
v rámci 5. ročníku exteriérové výstavy "SOCHY V TRUTNOVĚ" v termínu od 07.06.2014 do 10.10.2014.
[ 2014 - 526 ]
p. p. 1983/13, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 1983/13 (80 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého, STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV
s. r. o. k umístění lešení u domu čp. 387 - 389 na dobu určitou, a to od 27.05.2014 do 27.06.2014.
[ 2014 - 527 ]
p. p. 184/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 184/2 (80 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Voletinská, Stavební firma Haase s. r. o.
k umístění lešení u domu čp. 470 na dobu určitou, a to do 20.08.2014.
[ 2014 - 528 ]
p. p. 681/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením pachtovní smlouvy č. 014010, uzavřené s p.
p. p. 681/1 (4580 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova, dohodou ke dni 31.08.2014

na propachtování

[ 2014 - 529 ]
p. p. 2183/1, p. p. 2183/26, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, spočívající
v právu uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 2183/1 a p. p. 2183/26 v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu 17 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2014 - 530 ]
p. p. 2334/2, p. p. 1859/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch Ing.

9

a p. p.

spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodu na části p. p. 2334/2 a p. p. 1859/2 v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu 86 m². Jednotková cena činí 50,- Kč/m². Veškeré náklady uhradí oprávnění.
[ 2014 - 531 ]
p. p. 13, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch p.
a pí
spočívajícího v právu uložení a provozování kabelové přípojky NN, kanalizační přípojky, dešťové kanalizace
a drenážního potrubí na části p. p. 13 v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu 240 m². Jednotková
cena činí 40,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
[ 2014 – 550 ]
část p.p. 2683 a p.p. 2461/1, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením věcného břemene ve prospěch ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
spočívajícího v právu uložení a provozování splaškové kanalizace na části p.p. 2683 a p.p. 2461/1,
2
2
k.ú. Trutnov, v celkovém rozsahu cca 75 m . Jednotková cena činí 133,33 Kč/m + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2014 - 532 ]
V. Nezvala čp. 282
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků na adrese:
V. Nezvala 282 o vel. 1+2, standardní byt
měs. nájemné
předpl. nájemné
1.
Š
4 900,- Kč
70 000,- Kč
2.
4 611,- Kč
50 000,- Kč
3.
4 099,- Kč
60 000,- Kč
4.
3 820,- Kč
55 000,- Kč
5.
3 569,- Kč
71 000,- Kč
6.
3 100,- Kč
51 000,- Kč
7.
2 800,- Kč
50 100,- Kč
8.
2 788,- Kč
50 000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplaceného nájemného do tří týdnů
po 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.
Majetek města - různé
[ 2014 - 533 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
písemnou výpověď o ukončení mandátní smlouvy č. 157/08/TU monitorování objektu EZS, znějící na ELIT
CZ, s. r. o., zastoupeným
Jeremiášova
Praha ke dni 30.04.2014
*
01.02
*
písemnou výpověď o ukončení mandátní smlouvy č. 171/09/TU monitorování objektu EZS, znějící
na PERFECTO, s. r. o., zastoupeným p.
, Družstevní , Rtyně v Podkrkonoší, ke dni
31.05.2014
[ 2014 - 534 ]
VŘ "Výměna oken památková zóna"
rada města
schvaluje
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*
01.01
*
podmínky zadávacího řízení společnosti MEBYS k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého
rozsahu "Výměna oken památková zóna 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 - 535 ]
VŘ "Oprava, obnova, nákup technologie-Sportoviště"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení společnosti MEBYS k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Oprava, obnova a nákup technologie - Sportoviště Trutnov dle předloženého návrhu, vítěz:
1. PLAVECKÝ KRYTÝ BAZÉN
A: Oprava MaR II. etapa
Siemens s. r. o., Pernerova 168, Pardubice
B: Podvodní vysavač
Bazen servis, s. r. o., Čapkova 538, Týniště nad Orlicí
2. ZIMNÍ STADION
A: Kamerový systém
ADC CZ, spol. s r. o., Havlíčkova 9, Trutnov
B: Ořezávák na led
ROLMONT s. r. o., Na Vinobraní 30, Praha 10
C: Automatický odluh pro chlazení
CHemServis, Pod Vrstevnicí 1529/18, Praha 4
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Martin Veselý
T:31.05.2014 *
zajistit podpisy smluv s vítěznými uchazeči
[ 2014 - 536 ]
VŘ "Stavební opravy - Sportoviště Trutnova"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení společnosti MEBYS k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Stavební opravy - Sportoviště Trutnov" dle předloženého návrhu: vítěz:
1. ZIMNÍ STADION
A: Oprava obslužné místnosti chlazení
, Bojiště , Trutnov
B: Oprava brusírny
Bojiště

, Trutnov

C: Oprava sociálního zázemí šatna č. 3
Markoušovice , Velké Svatoňovice
D: Obložení chodby
, Bojiště
Trutnov
E: Obložení spodní části okolo ledové plochy
, Bojiště , Trutnov
F: Malba interiéru haly
Křížkovského

11

Trutnov

2. PLAVECKÝ KRYTÝ BAZÉN
A: Výměna dveří a oken
PROPLAST K, s. r. o., Polní 468, Nové Město nad Metují - Krčín
B: Výměna prosklených stěn u velkého a malého bazénu
PROPLAST K, s. r. o., Polní 468, Nové Město nad Metují - Krčín
3. AREÁL NIVY
A: Výměna oplocení
, Žitná
, Trutnov 3
B: Demontáž bojleru a drobné instalatérské práce
Křížkovského
, Trutnov
4. MĚSTSKÝ STADION
A: Oprava sprch mezi šatnami č. 1-2 a 5-6
Bojiště
Trutnov
B: Výměna oplocení
, Žitná
, Trutnov 3
C: Komunikace mezi fotbalovým hřištěm a tribunou
Technické služby Trutnov s. r. o., Šikmá 371, Trutnov
D: Zámková dlažba na atletickém stadionu
, Bojiště
Trutnov
E: Výsadba okrasných dřevin
Technické služby Trutnov s. r. o., Šikmá 371, Trutnov
F: Nátěr dřevěných nosníků a oprava dilatačních spár
POPAS CZ, s. r. o., Horská 5, Trutnov
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Martin Veselý
zajistit podpis smluv o dílo

T:31.05.2014 *

[ 2014 - 537 ]
Prodej pizzy v areálu koupaliště
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. uzavřít podnájemní smlouvu s p.
se sídlem Dlouhá
, Trutnov, IČ 72773553, na část pozemku st. p. 5748, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře cca 2 m², v obci a k. ú. Trutnov, za účelem přijímání objednávky na prodej pizzy. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou od 01.06.2014 do 31.08.2014, za nájemné ve výši 4 000,- Kč bez DPH za měsíc
[ 2014 - 538 ]
Areál rekreačního střediska DOLCE
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s reinvesticemi roku 2014 v rekreačním středisku Dolce dle předloženého návrhu do výše 399 600,- Kč
v části RESTAURACE A KIOSEK č. 1 a do výše 494 000,- Kč v části KEMP A SPORTOVIŠTĚ
bere na vědomí
*
02.01
*
převedení nevyčerpaných částek 196 600,-Kč na reinvestice pro Restauraci a kiosek č. 1 a částky 247 000,Kč na reinvestice pro Kemp a sportoviště v areálu rekreačního střediska Dolce z roku 2013 do roku 2014.

12

[ 2014 - 539 ]
VŘ "Oprava fasády Jihoslovanská 31 - 33"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
podmínky zadávacího řízení společnosti MEBYS k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého
rozsahu "Oprava fasády Jihoslovanská 31 - 33, 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 - 540 ]
VŘ "Provedení zádlažby - Bulharská 53 - 57"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení společnosti MEBYS k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Provedení zádlažby podloubí bytových domů Bulharská 53 - 57, Trutnov" dle předloženého návrhu - vítěz:
, Starý Rokytník
, Trutnov
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Martin Veselý
zajistit podpis smlouvy

T:30.05.2014 *

[ 2014 - 541 ]
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 579 306,- Kč obchodní společnosti MEBYS
Trutnov s. r. o. na koupi sestavy parkových překážek BMX od TJ Lokomotiva Trutnov o. s.
pověřuje
*
02.01
*
vedoucího odboru rozvoje a majetku města Ing. France uzavřením výše uvedené smlouvy dle předloženého
návrhu
[ 2014 - 542 ]
Pojistná smlouva-havarijní pojištění PARTNERR H59
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření pojistné smlouvy č. 2269026923 na havarijní pojištění PARTNERR H59 na vozidla 1H0 8228 a
1H0 8507 s Kooperativou, pojišťovnou a. s., s datem účinnosti od 01.05.2014 do 30.04.2015.
pověřuje
*
02.01
*
Ing. France k zajištění podpisu pojistné smlouvy
Různé
[ 2014 - 543 ]
Půjčky ze SFRB - vzdání se zástavního práva
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se vzdáním se zástavního práva na bytové jednotce
a k ní náležícího podílu na společných částech
domu čp. 137 na st. p. 934 a st. p. 934 ve vlastnictví p.
bytem Růžová
Trutnov,
vzniklého dne 14.03.2011 pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše
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1 237 500,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:09.06.2014 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech p.
[ 2014 - 544 ]
"Úprava lyžařských běžeckých tras Trutnov"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu č. 14CRG01-0004 o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu
s názvem "Úprava lyžařských běžeckých tras Trutnov" dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:30.06.2014 *
zajistit uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem
[ 2014 - 545 ]
Znak města a osobní záštita
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s použitím znaku města Ski teamem Olfin Car - Vella Trutnov na tiskovinách k akci "TRUTNOVSKÝ DRAK
ABB RUN"
*
01.02
*
s převzetím osobní záštity starostou Mgr. Ivanem Adamcem nad akcí "TRUTNOVSKÝ DRAK ABB RUN"
*
01.03
*
s použitím loga a znaku města Trutnova na tiskovinách k akci "Trutnovský varhanní festival 2014"
*
01.04
*
s převzetím osobní záštity místostarostkou Ing. Hanou Horynovou nad akcí
"Trutnovský varhanní festival 2014"
[ 2014 - 546 ]
ZŠ Trutnov, Komenského 399 - finanční dar
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 70 000,- Kč Základní školou, Trutnov, Komenského 399, a to
od Nadačního fondu Amos, se sídlem Komenského 399, Trutnov, IČ 49290126, k zajištění realizace
investiční akce, t.j. 1. fáze úpravy hřiště robinzonádního typu v areálu školy dle předloženého návrhu
[ 2014 - 547 ]
ZŠ Trutnov, Komenského 399 - věcný dar
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím 5 ks tabulí plechu a plechových přípravků v hodnotě 5 000,- Kč Základní školou, Trutnov,
Komenského 399, a to od firmy STEP Trutnov, se sídlem Horská 695, Trutnov, IČ 25276956
[ 2014 - 548 ]
VŘ "Oprava střešního pláště ZŠ R. Frimla 816"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Oprava střešního pláště ZŠ R. Frimla 816"
*
01.02
*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny (včetně DPH):
1.
....................................... 1 371 213.20 Kč
2. IZOLACE 21 s. r. o.............................. 1 567 895.00 Kč
3. D-FINANCE a. s. ................................ 1 690 159.50 Kč
4. GOS CZ s. r. o. ................................... 1 735 417.00 Kč
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5. IZOLEX s. r. o. .................................... 1 741 445.31 Kč
6. KDK eko IZOL - CZ s. r. o. .................. 1 889 019.33 Kč
7.
- DÁN ............................ 1 991 159.00 Kč
8. POPAS CZ, s. r. o. ............................ .. 2 020 407.00 Kč
9. Avantis, spol. s r. o. ........................... …2 028 440.00 Kč
10.
, provádění staveb………. …2 051 517.00 Kč
11. FAST střechy s. r. o. ........................... 2 155 730.00 Kč
12. QUICKMONT s. r. o. ........................... 2 819 635.00 Kč
pověřuje
*
02.01
*
Mgr. Jitku Libřickou, ředitelku Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816, podpisem smlouvy s vítězným
uchazečem
[ 2014 - 549 ]
Finanční příspěvek KULTURA
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 5 000,-Kč pro pana
-Galerie Hippo, R. Frimla, Trutnov, jako
příspěvek na provoz Galerie Hippo – galerie pro začínající a pokročilé fotografy
[ 2014 - 551 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 9. června 2014 od 15:00 hod v zasedací místnosti č. 301
Zapsala :Mühlová

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

