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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2003 - 625 ]
Libeč čp. 82
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 82 na st. p. 109, garáže na st. p. 239, kolny na st. p. 211, spolu se
st. p. 109, 239, 211 a 373 v městské části a k. ú. Libeč, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku,
nájemcům domu manž.
a
, bytem
, za sjednanou cenu 1043600,- Kč,
při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 834880,- Kč.
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
předepsaných podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí zastupitelstva
města, dle § 2, odst. 1, písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do
2 měsíců)
souhlasí
*
02.01
*
se zřízením věcného břemene na st. p. 109, k. ú. Libeč, obec Trutnov, ve prospěch vlastníků st. p. 238 a
p. p. 1123, k. ú. Libeč, obec Trutnov, spočívající v právu vstupu, chůze a jízdy jedno i vícestopými vozidly
bez omezení, bez práva stání a parkování vozidel na st. p. 109 v k. ú. Libeč, obec Trutnov, za účelem
průchodu a průjezdu na st. p. 238 a p. p. 1123 v k.ú. Libeč, obec Trutnov, k výkonu práv z věcného
břemene jsou oprávněni i oprávnění uživatelé st. p. 238 a p. p. 1123 v k. ú. Libeč, obec Trutnov.
[ 2003 - 626 ]
Libeč čp. 87
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 87 na st. p. 123, kolny na st. p. 121/1, spolu se st. p. 123 a 121/1 v
městské části a k. ú. Libeč, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku nájemcům domu:
manželé
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manželé

a

(dcera)

manželé
manželé
za sjednanou cenu 1166475,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 933180,- Kč.
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
předepsaných podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí zastupitelstva
města, dle § 2, odst. 1, písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do
2 měsíců)
[ 2003 - 627 ]
Náchodská čp. 128
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 128 v ul. Náchodská na st. p. 41, spolu se st. p. 41 a p. p. 1404/37
v městské části Dolní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku, nájemcům domu
manželům
a
, bytem
, Trutnov, za sjednanou cenu 833820,- Kč,
při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 667056,- Kč.
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
předepsaných podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí zastupitelstva
města, dle § 2, odst. 1, písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do
2 měsíců)
[ 2003 - 628 ]
Šárka čp. 322
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 322 v ul. Šárka na st. p. 1298, spolu se st. p. 1298, v městské části
Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku, pí
, bytem
Trutnov, za sjednanou cenu 911000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst.
1) za 728800,- Kč.
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
předepsaných podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí zastupitelstva
města, dle § 2, odst. 1, písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do
2 měsíců)
[ 2003 - 629 ]
U Hřiště čp. 373 - 374
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 373 - 374 v ul. U Hřiště na st. p. 466 a 467, spolu se st. p. 466,
467, v městské části a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku, nájemcům
domu:
manželé
manželé
manželé
manželé

i a manželé

(dcera, zeť)

manželé
a

(družka)

za sjednanou cenu 1687290,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 1349832,- Kč.
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
předepsaných podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí zastupitelstva
města, dle § 2, odst. 1, písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do
2 měsíců)
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[ 2003 - 630 ]
Dlouhá čp. 577 - 579
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 577b - 579 v ul. Dlouhá na st. p. 1276, 1277 a 1278, spolu se st. p.
1276, 1277, 1278 v městské části a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého
posudku, občanskému sdružení BYDLO TRUTNOV, se sídlem Dlouhá 579, Trutnov 2 za nabídkovou
cenu 4490739,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 3592591,- Kč. (nabídková cena
navýšena za 2 bytové jednotky)
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
předepsaných podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí zastupitelstva
města, dle § 2, odst. 1, písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do
2 měsíců)
[ 2003 - 631 ]
Polská čp. 154
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2003 – 598/11 ze dne 26.5.2003 v plném znění
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
zrušit usnesení ZM č. 2003 - 71/2 ze dne 5.5.2003 - prodej nemovitosti čp. 154 v ul. Polská na st. p. 911,
spolu se st. p. 911 a p. p. 221/6 v obci a k. ú. Trutnov, v městské části Dolní Předměstí prostřednictvím
realitní kanceláře za cenu platnou pro 2. kolo 2. prodejní vlny,t.j. za 1009700,- Kč.
*
02.02 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
schválit prodej nemovitosti - domu čp. 154 v ul. Polská na st. p. 911, spolu se st. p. 911 a p. p. 221/6 v
obci a k. ú. Trutnov, v městské části Dolní Předměstí, v rozsahu znaleckého posudku, manželům
a
, trvale bytem
, Trutnov, za nabídkovou cenu 1009700,- Kč, při slevě
dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 807760,- Kč.
Zájemce o koupi uvedeného majetku je povinen projednat a uzavřít kupní smlouvu, při splnění všech
předepsaných podmínek, do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí zastupitelstva
města, dle § 2, odst. 1, písm. a) Zásad pro prodej.... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do
2 měsíců)
[ 2003 - 632 ]
Libeč čp. 77 - 81
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
schválit prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na nemovitost - domu čp. 77 - 81 v Libči, na st. p.
111, 112, 113, 114, 115, 215 a 236, spolu se st. p. 111, 112, 113, 114, 115, 215 a 236 v k. ú. Libeč, obec
Trutnov, manželům
, bytem
, za celkovou sjednanou cenu 1260000,- Kč, při slevě dle
Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za cenu 1008000,- Kč a to do 31.7.2003
[ 2003 - 633 ]
Koncertní čp. 108
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 108 v ul. Koncertní na st. p. 876, spolu se st. p. 876 a p. p.
1730/11 v městské části Horní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, manželům
, bytem
,
Trutnov 2, za cenu po projednání ve výši 1300 000.- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1)
za 1040000 tis. Kč.
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[ 2003 - 685 ]
Polská čp. 144
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
odsouhlasit prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitosti čp. 144 Polská na st. p.
827/1, spolu se st. p. 827/1 a p. p. 218/5, v obci a k. ú. Trutnov, v městské části Dolní Předměstí,
manželům
bytem
, Vrchlabí, za sjednanou cenu 892000,- Kč a to do 31.7.2003
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2003 - 634 ]
Horská čp. 65
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 65 Horská, umístěné v I. NP o celkové výměře
2
2
2
2
2
96.90 m (3 místnosti 47.50 m , 25.00 m a 18.50 m , 3 WC o celkové výměře 5.90 m ) s občanským
sdružením Nový život, za účelem provozování komunitního centra pro národnostní menšiny, na dobu
určitou 5 let, za nájemné dohodou ve výši 6000,- Kč/rok za celé nebytové prostory, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného za podmínky, že nájemce provede celkovou rekonstrukci
nebytových prostor k požadovanému způsobu využití a po celou dobu nájemního vztahu bude provádět
opravy a údržbu nebytového prostoru na vlastní náklady s tím, že v případě ukončení nájemního vztahu
nebude zhodnocení nebytového prostoru uhrazeno. Zhodnocení nebytového prostoru je kompenzováno
nižším sjednaným nájmem.
[ 2003 - 635 ]
Procházkova čp. 818
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 818 ul. Procházkova, umístěné v budově Klubu
2
důchodců v suterénu, I. NP a II. NP o celkové výměře 377.10 m , s p.
za účelem
provozování restaurace a vinárny s diskotékou na dobu určitou 5 let, za nájemné dohodou ve výši
211956,- Kč/rok za celé nebytové prostory včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného.
[ 2003 - 636 ]
Palackého čp. 103
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 103 ul. Palackého, umístěné v I. NP o celkové výměře
2
2
72.40 m , s uzavřením podnájemní smlouvy na část nebytových prostor o celkové výměře 18.70 m (1
2
2
prodejna 16.30 m a 1 výloha 2.40 m ) mezi společností 100 MEGA, spol. s r. o., a p.
za účelem provozování maloobchodní a velkoobchodní prodejny nářadí a nástrojů, za stejných nájemních
podmínek
[ 2003 - 637 ]
Slovanské nám. čp. 165
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemního vztahu nájemcům nebytových prostor v čp. 165 Slovanské nám., umístěných v
budově MěÚ, ke dni 31.12.2003 dle předloženého návrhu
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Pozemky - záměr města
[ 2003 - 638 ]
st. p. 124, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit prodej části st. p. 124, t.j. nově vzniklé st. p. 371 (23 m ) v k. ú. Libeč,
umístěné pod stavbou garáže a nacházející se mezi areálem závodu Texlen a zahrádkářskou osadou u
2
domů čp. 71 a čp. 89,
p.
za nabízenou kupní cenu 200,- Kč/m
s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, a že kupní smlouva bude uzavřena až po
realizaci zápisu vlastnictví garáže v katastru nemovitostí na LV kupujícího.
[ 2003 - 639 ]
p. p. 96/1, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 96/1 (cca 350 m ) v k. ú. Voletiny, nacházející se mezi
restaurací a stavbami řadových garáží, p.
k podnikatelské činnosti skladování propanbutanu a parkování u pronajatého objektu na st. p. 210, na dobu určitou do 31.12.2007 za dohodnuté
2
nájemné 100,- Kč/m /rok s tím, že veškeré stavby a výsadby stromů na pronajaté parcele musí být
předem projednány a schváleny pronajímatelem.
[ 2003 - 640 ]
st. p. 67, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části st. p. 67 (cca 18 m ) v k. ú. Horní Staré Město, nacházející se
na dvorku domu čp. 60 v ul. Dlouhá, p.
k umístění stávající plechové garáže na dobu
2
2
určitou 2 roky za nájemné 80,- Kč/m /rok /prvý rok nájmu a 90,- Kč/m /rok/druhý rok nájmu
[ 2003 - 641 ]
st. p. 236, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem města zveřejnit pronájem
2
1. část st. p. 236 (cca 16 m ) p.
k umístění stávající plechové garáže (modrá)
2
2. část st. p. 236 (cca 16 m ) p.
k umístění stávající plechové garáže (zelená)
v k. ú. Poříčí u Trutnova, nacházející se v zadní části dvora za domem čp. 223 ul. Benešova, na dobu
2
2
určitou 2 roky za nájemné 80,- Kč/m /rok/prvý rok nájmu a 90,- Kč/m /rok/druhý rok nájmu
[ 2003 - 642 ]
st. p. 267/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se záměrem města zveřejnit pronájem části st. p. 267/2 (cca 12.5 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova,
nacházející se mezi domem čp. 255 v ul. Voletinská a domem čp. 322 (MŠ) v ul. Dřevařská, p.
2
Š
k umístění stávající plechové garáže na dobu určitou 2 roky za nájemné 80,- Kč/m /rok/prvý
2
rok nájmu a 90,- Kč/m /rok/druhý rok nájmu
[ 2003 - 643 ]
p. p. 292/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem města zveřejnit pronájem části p. p. 292/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova, nacházející se v ul. U
Rozvodny před domem čp.
, k umístění stávajících plechových garáží na dobu neurčitou za nájemné
2
2
80,- Kč/m /rok/prvý rok nájmu a 90,- Kč/m /rok/druhý rok nájmu:
2
1. cca 20 m manž.
a
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2

2. cca 18 m p.
2
3. cca 17 m p.
2
4. cca 17 m p.
2
5. cca 17 m pí
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2003 - 644 ]
p. p. 167/3, k.ú. Horní Maršov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
2
schválit prodej části p. p. 167/3 (cca 1000 m ) v k. ú. Horní Maršov manž.
a
k
2
výstavbě rodinného domu za nabízenou kupní cenu ve výši 200,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem
[ 2003 - 645 ]
p. p. 2656/6 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
schválit odkoupení pozemků pro zajištění dokončení výstavby technické infrastruktury v k. ú. Trutnov na
Červeném kopci
2
1. část p. p. 2656/6, t.j. nově vzniklé p. p. 2656/102 díl "a" (4830 m ) od firmy INGSERVIS s. r. o., LV
2
5786, za kupní cenu 1,- Kč/m
2
2. část p. p. 2656/27, t.j. nově vzniklé p. p. 2656/102 díl "B" (444 m ) od
a
,
, 541 02 Trutnov 2
a
,
, 544 01 Dvůr Králové
a
,
, 541 01 Trutnov
a
, čp.
513 01 Semily - Bítouchov
p.
a
,
, 541 02 Trutnov 2
2
za kupní cenu 1,- Kč/m
[ 2003 - 646 ]
p. p. 29/1 a násl., k. ú. DSM, p. p. 212/4, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádost p.
o projednání směny pozemků, doručenou na MěÚ v Trutnově dne 26.5.2003
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
ponechat v platnosti usnesení zastupitelstva města 2003 - 86/2, bod 01.01 a 01.02 ze dne 5.5.2003 v
plném znění
[ 2003 - 647 ]
p. p. 17, k. ú. Libeč
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
2
odkoupit část p. p. 17 (cca 97 m ) v k. ú. Libeč - pozemek pod komunikací - od manželů
za
2
cenu 50,- Kč/m s tím, že jim budou proplaceny náklady na vyhotovení geometrického plánu ve výši 6 tis.
Kč a že náklady související s převodem uhradí město Trutnov
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2003 - 648 ]
p. p. 108/1, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s ukončením nájemní smlouvy č. 220466 na pronájem p. p. 108/1 v k. ú. Trutnov (13.5 m ) s p.
, uzavřené k umístění prodejního stánku s rychlým občerstvením ve smyslu č. V smlouvy, t.j.
dohodou ke dni 31.3.2003
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[ 2003 - 649 ]
st. p. 1278, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 980335 s pí
dohodou dle čl. VI. bodu 3) této smlouvy
ke dni 30.6.2003 s podmínkou včasného odstranění stánku trafiky z pronajatého pozemku a předání
tohoto pozemku zpět pronajímateli.
[ 2003 - 650 ]
Vodovod v k. ú. Trutnov, Kryblice
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem stavby vodovodu v k. ú. Trutnov, Kryblice, Českému svazu zahrádkářů, ZO Trutnov,
Kryblice za nájemné ve výši 1,- Kč/rok. Smlouva bude uzavřena po legalizaci stavby.
[ 2003 - 651 ]
p. p. 2790/1, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene s p.
jako oprávněným
pro jeho právo vstupu a vjezdu na část p. p. 2790/1 v k. ú. Starý Rokytník za účelem realizace stavby
vzdouvacího objektu, která je situována v lokalitě budoucí výstavby rybníka a k jejímu trvalému uložení,
dále pak za účelem konání prací souvisejících s provozem, kontrolou, údržbou, opravou a případnou
likvidací této stavby v rozsahu ochranného pásma, které bude vymezeno v geometrickém plánu.
Jednorázová úplata bude vypočtena z 1/3 základní ceny stavební parcely, t.j. 133.33 Kč krát výměra
dotčené části pozemku včetně ochranného pásma, stanovená geometrickým plánem. Oprávněný na své
náklady zajistí vypracování geometrického plánu a veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene (kolek 500,- Kč)
[ 2003 - 652 ]
Honitba "Království"
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dohody o přičlenění honebních pozemků k honitbě "Království" s městem Jaroměř dle
předloženého návrhu
*
01.02
*
s uzavřením dohody o přičlenění honebních pozemků k honitbě "Království" s městem Dvůr
Králové nad Labem dle předloženého návrhu
*
01.03
*
s uzavřením dohody o přičlenění honebních pozemků k honitbě "Království" s Lesy České republiky dle
předloženého návrhu
Bytové záležitosti
[ 2003 - 653 ]
Rozmarýnová čp. 445
rada města
bere na vědomí
*
01.01
přehled splátek penále pí

Š

*
z dluhu na nájemném z bytu v čp. 445 Rozmarýnová

souhlasí
*
02.01
*
s prominutím placení 1/2 penále z dluhu na nájemném ve výši 12500,- Kč pí
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Š

ukládá
*
03.01 Urč:Ing. Houdek
T:23.06.2003 *
zajistit uzavření nájemní smlouvy ve smyslu předchozího usnesení rady města s pí
na byt v
čp. 445 Rozmarýnová na dobu určitou 1 rok, která se bude dále prodlužovat vždy o 1 rok pouze pokud
bude řádně hrazeno nájemné
[ 2003 - 654 ]
Moravská čp. 364
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 229 Na Odbočce o vel. 0+1 IV. kat. s manž
a
za následujících podmínek:
- nájemní smlouva bude uzavřena nejpozději 15.7.2003 na dodb určitou 6 měsíců pouze za podmínky
vyklizení bytu v čp. 364 Moravská
se zaváží uhradit dlužné nájemné, nedoplatek služeb a náklady soudního řízení ve věci
vyklizení bytu v čp. 364 Moravská
- nájemní smlouva na byt v čp. 229 Na Odbočce bude dále prodloužena vždy o 6 měsíců pokud
vyklidí byt v čp. 364 Moravská, budou řádně hradit nájemné z bytu v čp. 229
Na Odbočce a splácet dlužné nájemné, penále a soudní výlohy z bytu v čp. 364 Moravská částkou
minimálně 700,- Kč měsíčně a za dobu trvání nájemní smlouvy (6 měsíců) uhradí minimálně 4500,- Kč.
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
schválit uzavření nájemní smlouvy na byt v čp. 229 Na Odbočce o vel. 0+1 IV. kat. s manž.
a
za následujících podmínek:
- nájemní smlouva bude uzavřena nejpozději 15.7.2003 na dobu určitou 6 měsíců pouze za podmínky
vyklizení bytu v čp. 364 Moravská
se zaváží uhradit dlužné nájemné, nedoplatek služeb a náklady soudního řízení ve věci
vyklizení bytu v čp. 364 Moravská
- nájemní smlouva na byt v čp. 229 Na Odbočce bude dále prodloužena vždy o 6 měsíců pokud
vyklidí byt v čp. 364 Moravská, budou řádně hradit nájemné z bytu v čp. 229 Na Odbočce a
splácet dlužné nájemné, penále a soudní výlohy z bytu v čp. 364 Moravská částkou minimálně 700,- Kč
měsíčně a za dobu trvání nájemní smlouvy (6 měsíců) uhradí minimálně 4500,- Kč.
[ 2003 - 655 ]
Zásady pro postup při pronájmu obecních bytů
rada města
schvaluje
*
01.01
*
"Zásady pro postup při pronájmu obecních bytů" dle předloženého návrhu
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
vzít na vědomí "Zásady pro postup při pronájmu obecních bytů", schválené radou města
[ 2003 - 656 ]
Na Odbočce čp. 93
rada města
nesouhlasí
*
01.01
s mimořádným přidělením sociálního bytu

*
a

, bytem Na

[ 2003 - 657 ]
Voletinská čp. 307
rada města
za podmínky
*
01.01
*
schválení zastupitelstvem města souhlasí s mimořádným přidělením bytu v roce 2003 mimo zásady
uvedené v obecně závazné vyhlášce č. 2/1999 "O postupu při pronájmu obecních bytů" pro
bytem
, o vel. 1+0 (1+1) I. - II. kat., kde nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 6 měsíců a dluh včetně penále a soudních výloh, vzniklý na bytě Voletinská čp. 307, bude
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hrazen minimální částkou ve výši 500,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude dále prodloužena vždy o 6
měsíců, pokud bude řádně hrazeno nájemné a dluhy vzniklé na bytě Voletinská 307
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
schválit uzavření nájemní smlouvy na byt o vel. 0+1 (1+1) I. - II. kat., s
, bytem
kde nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců a dluh včetně penále a
soudních výloh, vzniklý na bytě Voletinská čp. 307, bude hrazen minimální částkou ve výši 500,- Kč
měsíčně. Nájemní smlouva bude dále prodloužena vždy o 6 měsíců, pokud bude řádně hrazeno nájemné
a dluhy vzniklé na bytě Voletinská 307
[ 2003 - 658 ]
O. Nedbala čp. 681
rada města
souhlasí
*
01.01
*
za podmínky schválení zastupitelstvem města s mimořádným přidělením náhradního ubytování na
adrese Na Dvorkách čp. 244 na dobu určitou 2 let nájemci
, bytem
,
Trutnov za účelem poskytnutí náhradního bydlení p.
, bytem
. Před
přidělením náhradního ubytování
bude podepsána nájemní smlouva, která bude
obsahovat ujednání o smluvní pokutě ve výši 685,- Kč za každý den prodlení, max. však 500000,- Kč ve
prospěch oprávněného města Trutnova, splatná na účet města, pokud nájemce
přidělení
náhradní ubytování k termínu skončení nájemní smlouvy městu nepředá vyklizené a způsobilé k užívání.
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
schválit uzavření nájemní smlouvy na náhradní ubytování na adrese Na Dvorkách 244 na dobu určitou 2
let nájemci
, bytem
, Trutnov, za účelem poskytnutí náhradního bydlení
p.
, bytem
. Před přidělením náhradního ubytování
bude podepsána nájemní smlouva, která bude obsahovat ujednání o smluvní pokutě ve výši 685,- Kč za
každý den prodlení, max. však 500000,- Kč ve prospěch oprávněného města Trutnova, splatná na účet
města, pokud nájemce
přidělené náhradní ubytování k termínu skončení nájemní smlouvy
městu nepředá vyklizené a způsobilé k užívání.
[ 2003 - 659 ]
Šikmá čp. 300
rada města
souhlasí
*
01.01
*
za podmínky schválení zastupitelstvem města s mimořádným přidělením bytu v r. 2003 pro p.
, bytem
Trutnov 3, o vel. 1+2 I. kat., kde nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
schválit uzavření nájemní smlouvy na byt o vel. 1+2 I. kat. v r. 2003 pro
, bytem Š
Trutnov 3, o vel. 1+2 I. kat., kde nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
souhlasí
*
03.01
*
se změnou využití prostor služebního bytu společnosti Most k životu o. p. s. Trutnov na azylové bydlení
[ 2003 - 660 ]
Moravská čp. 63
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese:
Moravská čp. 63 o vel. 1+1 III. kat., č. bytu 1, přízemí
bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení a budoucí nájemce provede opravy bytu na
vlastní náklady
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[ 2003 - 661 ]
Moravská čp. 62
rada města
ruší
*
01.01
*
částečně usnesení RM 2003 - 345/7 ze dne 31.3.2003 ve věci určení bytu Moravská čp. 62 o vel. 1+2 II.
kat. pro výběrové řízení na nájem bytu
určuje,
*
02.01
*
že byt na adrese
Moravská čp. 62 o vel. 1+2 II. kat., č. bytu 1.1, I. podlaží
bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení a budoucí nájemce provede opravy bytu na
vlastní náklady
[ 2003 - 662 ]
Horská čp. 49
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy s měsíčním nájemným ve výši 750,- Kč na dobu určitou od 1.7.2003
do 30.6.2004 na sociální byt na adrese Horská čp. 49 s pí
[ 2003 - 663 ]
Adamovská čp. 1
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy s měsíčním nájemným ve výši 3430,- Kč na dobu určitou od 1.6.2003
do 31.5.2004 na sociální byt na adrese Adamovská čp. 1 s pí
[ 2003 - 664 ]
Hluboký Příkop čp. 147
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na drese
Hluboký Příkop čp. 147 o vel. 1+0 IV. kat., č. bytu 45, III. podlaží,
bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení a budoucí nájemce provede opravy bytu na
vlastní náklady
[ 2003 - 665 ]
Polská čp. 93
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese
Polská čp. 93 o vel. 1+2 I. kat., č. bytu 5.1., III. podlaží
bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení
Finanční záležitosti
[ 2003 - 666 ]
Rozpočet města pro rok 2003
rada města
doporučuje
*
1.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
schválit úpravy rozpočtu města Trutnova pro rok 2003
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[ 2003 - 667 ]
Finanční podpory pro rok 2003 a městský znak
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční podporu pro p.
,
, Trutnov, na pořádání druhého ročníku
streetballového turnaje STREET TRUTNOV 2003 ve výši 5000,- Kč
*
01.02
*
finanční podporu pro TJ Lokomotiva Trutnov, Na Nivách 568, Trutnov na účast
na
mistrovství Evropy kadetů v Makedonii ve dnech 17. - 20. 7. 2003 ve výši 5000,- Kč.
*
01.03
*
finanční podporu společnosti HK - Cyklo s. r. o., Ambrožova, 500 02 Hradec Králové na pořádání
cyklistického kriteria centrem města Trutnova dne 20.8.2003 ve výši 20 tis. Kč.
*
01.04
*
používání znaku města Trutnova na všech propagačních materiálech souvisejících s pořádáním
cyklistického maratónu dne 4. října 2003 cyklistickým klubem CCC-Vella-Apache Team a patronát města
Trutnova na této akci
*
01.05
*
používání znaku města Trutnova při pořádání cyklistického kriteria centrem města Trutnova dne
20.8.2003 pořadatelem HK - Cyklo s. r. o., Ambrožova, 500 02 Hradec Králové
*
01.06
*
bezplatné zapůjčení Krakonošova náměstí pro konání cyklistického kriteria centrem města Trutnova dne
20.8.2003 pořadatelem HK - Cyklo s. r. o., Ambrožova, 500 02 Hradec Králové
doplňuje
*
02.01
*
usnesení RM 2003 - 608/11 o ustanovení 04.01
RM neschvaluje dotaci fyzickým a právnickým osobám dle předloženého návrhu ze dne 26.5.2003
doporučuje
*
03.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
schválit finanční dotaci Leteckému klubu ultralehkého létání Volanov 31 ve výši 106200,- Kč na
vybudování vodovodní přípojky
Různé
[ 2003 - 668 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s vypovězením smlouvy č. 81/02/TU s hlídací agenturou CBA Trutnov s. r. o., zastoupenou p. Š
, Pražská 59, Trutnov 1, ke dni 31.12.2003. Výpovědní lhůta trvá od 1.7.2003 do 31.12.2003.
[ 2003 - 669 ]
Organizační opatření č. 9/2002 - doplnění
rada města
schvaluje
*
01.01
*
doplnění čl. XII., odst. 2a organizačního opatření č. 9/2002 "Oceňovací předpis pro pozemek získaný v
období" takto
od 1.10.2001 do 31.12.2002 novela vyhl. č. 279/1997 Sb. - č. 338/2001 Sb.
od 1.1.2003 vyhl. č. 540/2002 Sb.
*
01.02
*
nové znění přílohy č. 1 k organizačnímu opatření č. 9/2002 v předloženém znění
[ 2003 - 670 ]
Městský stadion - tribuna
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo dle předloženého návrhu
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ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:23.06.2003 *
zajistit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou BAK a. s. Trutnov
[ 2003 - 671 ]
VŘ "DPS Humlův Dvůr"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na zhotovitele projektu stavby "DPS - Humlův Dvůr" dle předloženého návrhu soutěžních
podmínek
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
[ 2003 - 672 ]
Smlouvy o výpůjčce dat
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o výpůjčce dat č. R/46/2003 s firmou PROJEKTA v.o.s. Trutnov
[ 2003 - 673 ]
Půjčky ze Státního fondu rozvoje
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zkrácení doby splatnosti půjčky ze 4 let na 2 roky včetně nového splátkového kalendáře Bytovému
družstvu D 12
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:23.06.2003 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce s Bytovým družstvem D 12
[ 2003 - 674 ]
VŘ "Most přes řeku Úpu u Kary"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na zhotovitele projektu stavby "Most přes řeku Úpu u Kary v Trutnově- Poříčí,
ul. Vrbová - projekt"
*
01.02
*
firmu VALBEK, spol. s r. o., Liberec vítězem výběrového řízení na zhotovitele projektu stavby "Most přes
řeku Úpu u Kary"
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:23.06.2003 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou VALBEK, spol. s r. o., Liberec
[ 2003 - 675 ]
Záměr výstavby prodejny LIDL
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
schválit záměr k připravované stavbě prodejny LIDL v Trutnově v prostorách areálu firmy OSNADO a. s.
[ 2003 - 676 ]
SFRB - zástavní smlouva
rada města
schvaluje
*
01.01
zástavní smlouvu uzavíranou s p.
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*

bere na vědomí
*
02.01
zástavu na nemovitost čp. 351 u České spořitelny

*

[ 2003 - 677 ]
Koeficient pro výpočet daně z nemovitostí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 5/2003 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
určit, že katastrální území Debrné náleží do části města Libeč
[ 2003 - 678 ]
Dodatek k Dohodě o vzájemné spolupráci – město Swidnica
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
schválit uzavření Dodatku k Dohodě o vzájemné spolupráci a výměně zkušeností, uzavřené
mezi městem Trutnov a městem Swidnica dne 12.6.1998, v předloženém znění
[ 2003 - 679 ]
Smlouva o výpůjčce nebytových prostor - Horská čp. 5
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v budově Horská 5, Trutnov
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
T:23.06.2003 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle předloženého návrhu
[ 2003 - 680 ]
Kupní smlouva na dodávku a odběr tepla a TUV
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla, teplé užitkové vody pro odběrná místa z
výměníkové stanice Základní školy, Školní 1, Trutnov, odběrného místa Základní školy, Mládežnická 536,
Trutnov 2 a Základní školy R. Frimla 816, Trutnov, mezi městem Trutnovem, Slovanské nám. čp. 165,
Trutnov a firmou ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, Praha 4, OJ Elektrárny Poříčí, Kladská 466, Trutnov 3
[ 2003 - 681 ]
Příspěvek na částečnou úhradu nákladů v MŠ
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
vydat obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 6/2003 o příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů v mateřské školy zřízení městem Trutnovem dle předloženého návrhu
[ 2003 - 682 ]
Odpis nedobytné pohledávky - VSV, v. o. s.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.06.2003 *
souhlasit s odepsáním pohledávky za společností VSV, v. o. s., Trutnov ve výši 80276.80 Kč.
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[ 2003 - 683 ]
Banket, spol. s r. o.
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
zaplacení pohledávek města od prohlášení konkursu do 30.6.2003 ve výši 166220,- Kč úpadcem Banket
s. r. o.
souhlasí
*
02.01
*
s tím, že úroky z prodlení v celkové částce 19244,- Kč nebudou vymáhány
[ 2003 - 684 ]
Komise RM
rada města
jmenuje
*
01.01
*
Ing. Jana Chaloupského členem komise pro výstavbu a rozvoje rady města s okamžitou platností
[ 2003 - 685 ]
Schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 23. června 2003 od 15.00 hod v zasedací
místnosti č. 301 MěÚ
*
01.02
*
termíny konání dalších schůzí rady města na pondělí 21. července 2003 a 25. srpna 2003
vždy od 15.00 hod v zasedací místnosti č. 301 MěÚ
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
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Ing. Hana Horynová
místostarostka

