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Majetek města
Nemovitosti - záměr města
[ 2013 - 1 ]
Lípová čp. 107 a 223, Horská 59
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zveřejnění záměru darovat nemovitosti Královéhradeckému kraji - budovu internátu čp. 107 na pozemku
st. p. 874 v ul. Lípová, spolu s pozemkem st. p. 874, vše v části města Horní Předměstí, v obci Trutnov, k. ú.
Trutnov a budovu internátu čp. 223 na pozemku st. p. 1373 v ul. Lípová, spolu s pozemkem st. p. 1373, vše
v části města Horní Předměstí, v obci Trutnov, k. ú. Trutnov
*
01.02
*
zveřejnění záměru darovat nemovitosti Královéhradeckému kraji - budovu školy čp. 59 na pozemku st. p. 66,
spolu s pozemkem st. p. 66, vše v ulici Horská, v části města Dolní Staré Město, v obci Trutnov, k. ú. Dolní
Staré Město
Nebytové prostory - záměr města
[ 2013 - 2 ]
Na Nivách čp. 57
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 57 Na Nivách (dříve Country club
Bonanza), umístěné v I. NP o celkové výměře 123.80 m² (restaurace 43.00 m², bar 22.80 m², kuchyň 16.00
m², přípravna 18.00 m², sklady 13.00 m², chodba 5.00 m², 2x WC o celkové výměře 6.00 m², dále uzamčené
zadní vnitřní schodiště) na dobu neurčitou, s úvodní cenou pro jednání ve výši 73000,- Kč/rok za celý
nebytový prostor, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní
náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní
smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. V nebytovém prostoru nebude povolen
provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších
předpisů. Nájemce bere na vědomí současný technický stav nebytového prostoru včetně skutečnosti, že
dochází k občasnému průsaku vody ze stráně do nebytového prostoru a současně souhlasí s tím, že
případné vzniklé škody si bude řešit vlastním pojištěním. Objekt bude opětovně nabízen k prodeji.
[ 2013 - 3 ]
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
ukončení nájmu ke dni 31.03.2013 s p.

.

, umístěné v I. NP o celkové výměře 21.96 m²,

souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP
o celkové výměře 21.96 m² (místnost 20.48 m² a WC 1.48 m²) na dobu neurčitou s úvodní cenou pro jednání
ve výši 1396,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, 695,- Kč/m²/rok za provozovnu služeb, sklad, 558,Kč/m²/rok za WC, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní
náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní
smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. V nebytovém prostoru nebude povolen
provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších
předpisů. Počátek nájemního vztahu nejdříve od 01.04.2013.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2013 - 4 ]
ul. - objekty bez čp.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu na
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a

v k. ú. Trutnov

o celkové výměře 49 m² (22 m² plocha stánku a 27 m² plocha sociálního zařízení) s p.
,
s místem podnikání
, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 45780,- Kč/rok vč.
DPH za celé nebytové prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
provozování rychlého občerstvení a provozování veřejného WC. Nájemce provede na vlastní náklady úpravu
nebytových prostor ke schválenému způsobu užívání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
bere na vědomí
*
02.01
*
žádost p.
ohledně prominutí nájemného po dobu jednoho měsíce a snížení nájemného
po dobu pěti měsíců za předmět pronájmu
souhlasí
*
03.01
*
s prominutím nájemného po dobu jednoho měsíce za pronájem nebytového prostoru v objektu na
a
v k. ú. Trutnov o celkové výměře 49 m² p.
*
03.02
*
se snížením nájemného po dobu pěti měsíců na polovinu za pronájem nebytového prostoru v objektu
na
a
v k. ú. Trutnov o celkové výměře 49 m² p.
[ 2013 - 5 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
ul., umístěné v I. NP o celkové
výměře 103.69 m² (prodejna 57.65 m², 2 výlohy o celkové výměře 4.05 m², předsíň 1.37 m², WC 1.27 m²,
sklad 39.35 m²) s pí
, s místem podnikání
, Trutnov, na dobu určitou
5 let za nájemné dohodou ve výši 184152,- Kč/rok za celé nebytové prostory, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení prodejny bytového textilu a doplňků. Nájemce provede
na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení
nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Počátek nájemního vztahu
nejdříve od 01.03.2013.
[ 2013 - 6 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
ul., umístěné v I. NP o celkové
výměře 42.90 m² (prodejna 14.40 m², sklad 28.50 m²) s pí
, s místem podnikání
, Trutnov - Horní Předměstí, na dobu určitou 5 let za nájemné dohodou ve výši 67392,Kč/rok za celé nebytové prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem
zřízení prodejny s krmivem pro zvířata a potřeb pro zvířata. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
[ 2013 - 7 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP o celkové výměře 207.50 m²
(1 restaurace 87.00 m², 1 kuchyň 23.40 m², 1 šatna 6.30 m², 7 soc. zařízení 21.70 m² a 1 sklep 69.10 m²)
s umístěním sázkového přístroje v nebytovém prostoru nájemci p.
.
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Pozemky - záměr města
[ 2013 - 8 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat
(919 m²)
pí
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 150,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s převodem
hradí kupující.
[ 2013 - 9 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat
o výměře 114 m² a
o výměře 122 m²
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem k rozšíření vlastních pozemků.
Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, uhradí kupující.
[ 2013 - 10 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část
(cca 220 m²)
, z toho
cca 150 m² za kupní cenu 150,- Kč/m² a cca 70 m² za kupní cenu 70,- Kč/m², k rozšíření vlastních pozemků.
Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2013 - 11 ]
st. p. 1273 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 1273, st. p. 1274 a st. p. 1275 (pozemky pod panelovým domem)
o celkové výměře 645 m² v k. ú. Horní Staré Město jednotlivým majitelům bytových jednotek SVJ Dlouhá
574, 575, 576 v Trutnově za kupní cenu 200,- Kč/m². Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, uhradí kupující.
[ 2013 - 12 ]
p. p. 788/1, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat 3 části p. p. 788/1 o celkové výměře 552 m² k.ú. Studenec u Trutnova
Povodí Labe za kupní cenu 15460,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s převodem,
mimo daně z převodu nemovitostí, uhradí kupující.
[ 2013 - 13 ]

, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část
(500 m²) v k. ú. Horní Staré Město pí
na dobu neurčitou k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba
či výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
bere na vědomí
*
02.01
*
ukončení nájemní smlouvy č.
na pronájem části
s pí
z důvodu úmrtí nájemce.

6

(500 m²) v k. ú. Horní Staré Město

[ 2013 - 14 ]
st. p. 17, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout plochu (1 m²) na stěně domu čp. 15 Krakonošovo náměstí na st.
p. 17 v k. ú. Trutnov firmě SUNNY ON-LINE s. r. o. k umístění reklamy na dobu určitou do 30.11.2014
za nájemné ve výši 1500,- Kč/m² pohledové plochy/rok
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2013 - 15 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.02.2013 *
souhlasit s prodejem části
(cca 78 m²)
za kupní cenu 150,Kč/m² k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí,
uhradí kupující.
[ 2013 - 16 ]
p. p. 12/2, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.02.2013 *
souhlasit s prodejem části p. p. 12/2 (cca 5 m²) v k. ú. Volanov akciové společnosti ČEZ Distribuce za kupní
cenu 300,- Kč/m² - pozemek pod trafostanicí. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, uhradí kupující.
[ 2013 - 17 ]
k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.02.2013 *
souhlasit s prodejem
(495 m²) v k. ú. Trutnov slečně
a
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2013 - 18 ]
p. p. 2427, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2427 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Havlíčkova, firmě PINK REALITY s. r. o. k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 21.01.2013 do 01.12.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 19 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části .
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, p.
k umístění reklamního
stojanu na dobu určitou od 21.01.2013 do 30.06.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude před
podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části
(1 m²) v k. ú. Trutnov
od 02.01. do 20.01.2013 ve výši 3,- Kč/m²/den.
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[ 2013 - 20 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
,
k umístění
reklamního stojanu na dobu určitou od 01.02.2013 do 31.01.2014 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 21 ]
st. p. 14/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st p. 14/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Havlíčkova, společnosti T SPLIT TOUR s. r. o.
k umístění reklamního stojanu na dobu určitou od 31.01.2013 do 31.01.2014 za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 22 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
, p.
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 21.01.2013 do 10.01.2014 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 23 ]
p. p. 2213/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem pěti parkovacích automatů na pozemcích p. p. 2213/1 (2 x 1 m²) Krakonošovo náměstí, p. p.
1717/4 (1 m²) parkoviště U Studny, p. p. 2559 (1 m²) náměstí Republiky a na p. p. 2213/16 (1 m²) Slovanské
náměstí, vše v k. ú. Trutnov, k umístění reklamy o rozměrech cca 30 x 15 cm firmě ELMONT-CH, spol. s r.o.,
na dobu určitou od 21.01.2013 do 20.01.2014 za nájemné ve výši 1500,- Kč/m²/rok s tím, že bude před
podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání výše uvedených parkovacích automatů v k. ú.
Trutnov, v termínu od 01.10.2012 do 20.01.2013, za nájemné ve výši 1500,- Kč/m²/rok.
[ 2013 - 24 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(celkem 19 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
k umístění
reklamního stojanu typu "A" (1 m²) za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den a předzahrádky k vystavování jízdních
kol (18 m²) za nájemné ve výši 1.50 Kč/m²/den na dobu určitou od 21.01.2013 do 09.01.2014 s tím, že bude
před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části
(1 m²) v k. ú. Trutnov,
od 10.01.2013 do 20.01.2013 ve výši 3,- Kč/m²/den a části
(18 m²) v k. ú. Trutnov od 10.01.2013
do 20.01.2013 ve výši 1.50 Kč/m²/den
[ 2013 - 25 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²), ul. Horská, k umístění reklamního stojanu typu "A" a části
(2 m²), ul.
, k umístění reklamní plachty na zábradlí u čp. , vše v k. ú. Trutnov, pí
a dobu určitou od 21.01.2013 do 25.11.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude
před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části
(1 m²) a části
(2 m²), vše v k. ú. Trutnov, od 26.11.2012 do 20.01.2013 ve výši 3,- Kč/m²/den.
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[ 2013 - 26 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(2 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
k umístění stolku se
dvěma židlemi na dobu určitou od 01.03.2013 do 30.11.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 27 ]
st. p. 117, st. p. 161, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným umístěním promoplachty, propagující trutnovský mezinárodní hudební festival JAZZINEC,
mezi budovami Staré radnice čp. 72 na st. p. 117 a Haasovým palácem - ZUŠ čp. 73 na st. p. 161, v k. ú.
Trutnov, sdružení Alternativa pro kulturu, zastoupenému p.
na dobu určitou
od 01.02.2013 do 10.04.2013.
[ 2013 - 28 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(2 m²) v k. ú. Trutnov,
, pí
k umístění
reklamní plachty na plot u čp. 1 na dobu určitou od 01.02.2013 do 31.12.2013 za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
(2 m²) v k. ú. Trutnov od 01.01.2013 do 31.01.2013 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 29 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
, p.
k umístění stojanu se
zbožím na dobu určitou od 21.02.2013 do 20.02.2014 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 30 ]
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 Lékárny Lloyds s. r. o. k umístění
reklamního stojanu na dobu určitou od 01.02.2013 do 31.12.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím,
že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú.
Trutnov od 01.01.2013 do 31.01.2013 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 31 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²) ul.
a část
(1 m²), ul.
a, vše v k. ú. Trutnov,
p.
k umístění 2 reklamních stojanů na dobu určitou od 30.01.2013 do 31.12.2013
za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 32 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(15 m²)
2 roky k umístění stávající kůlny za nájemné ve výši 7,- Kč/m²/rok.
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na dobu určitou

[ 2013 - 33 ]
k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(20 m²) v k. ú. Trutnov p.
k umístění stávající kůlny za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok.

na dobu určitou 4 roky

[ 2013 - 34 ]

k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(celkem 78 m²) v k. ú. Horní Staré Město p.
k umístění
altánu (14 m²) za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok a jako manipulační plochu (64 m²) za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/rok. O pronájem bude rozšířena nájemní smlouva č.
[ 2013 - 35 ]
p. p. 1251, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1251 (31038 m²) v k. ú. Volanov Zemědělskému družstvu Trutnov se sídlem
ve Volanově na dobu neurčitou k zemědělské činnosti za nájemné ve výši 378,- Kč/ha/rok.
[ 2013 - 36 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(celkem 3000 m²)
p.
(RC Model klub
Trutnov) na dobu neurčitou k umístění dvou buněk a tribuny (30 m²) za nájemné ve výši 7,- Kč/m²/rok a jako
dráhu pro modely aut a k sečení (2970 m²) za nájemné ve výši 0.10 Kč/m²/rok. Není povolena jakákoliv další
výstavba či výsadba stromů.
[ 2013 - 37 ]
p. p. 717 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 717 (1290 m²), části p. p. 708/1 (1080 m²), p. p. 778/2 (13891 m²), st. p. 530 (345
m²) a st. p. 1513 (86 m²), vše v k. ú. Horní Staré Město, sdružení Sportovní klub Horní Staré Město
ke sportovním účelům na dobu určitou do 31.12.2024 za stávajících podmínek nájemní smlouvy č. 260004.
[ 2013 - 38 ]
p. p. 155/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 155/1 (260 m²) v k. ú. Trutnov Společenství pro dům Horní Promenáda 150 na dobu
neurčitou k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů
musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2013 - 39 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(10 m²) v k. ú. Trutnov pí
občerstvení na dobu určitou 3 roky za nájemné ve výši 600,- Kč/m²/rok.
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k umístění pojízdného rychlého

[ 2013 - 40 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(cca 25 m²) v k. ú. Trutnov
na dobu neurčitou
za účelem úpravy terénu před domem a k zřízení vjezdu na vlastní pozemek za nájemné ve výši
5,- Kč/m²/rok. Na pozemku není povoleno vybudování parkovacích stání. V zimních měsících bude
umožněno hrnutí sněhu na pronajatý pozemek a v případě budování chodníku budou vzniklé úpravy
pozemku odstraněny na náklady nájemce.
[ 2013 - 41 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem
(153 m²)
manželům
na dobu
neurčitou ke zpevnění přístupové cesty za nájemné ve výši 2,- Kč/m²/rok. Nájemce umožní vstup a vjezd
na pronajatý pozemek za účelem oprav křížku a údržby rybníčku.
[ 2013 - 42 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem části
v k. ú. Trutnov s p.
dohodou k 31.12.2012
[ 2013 - 43 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
ruší
*
01.01
usnesení rady města
m²) v k. ú. Trutnov p.

(22 m²) a části

*
ze dne
, kterým byl schválen pronájem části
k umístění letního posezení před "Clubem Bonanza".

(20 m²)

(100

[ 2013 - 44 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch p.
, spočívajícího v právu uložení a
provozování stavby vodovodní přípojky a vyústění čistírny odpadních vod na části p. p. 788/1 v k. ú.
Studenec u Trutnova v celkovém rozsahu cca 15 m². Jednotková cena činí 33.33 Kč/m²+ DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2013 - 45 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt
[ 2013 - 46 ]

, zapůjčení holobytu
rada města
trvá
*
01.01
na usnesení rady města
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*
ze dne

s manž.

[ 2013 - 47 ]
Krakonošovo náměstí čp. 15
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2012-1179/23 ze dne 26.11.2012 v celém rozsahu
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 15 o vel. 1+2,
standardní byt, č. bytu 3, 2. podlaží (kuchyň 9.72 m², 1. pokoj 29.10 m², 2. pokoj 17.15 m², topení etážové
plynové, k bytu patří koupelna + WC 5.04 m², předsíň 5.80 m² a sklep 7.00 m², minimální měsíční nájemné
3807,- 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 50000,- Kč.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2013 - 48 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přechodem nájmu bytu
o vel. 0+1 z nájemce pí
na sl.
bytem
, kdy nová nájemní smlouva bude uzavřena od 29.11.2012 do 28.11.2014.

,

[ 2013 - 49 ]
M. Gorkého čp. 264
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, M. Gorkého 264, o vel.1+kk, standardní
byt, č. bytu 1, I. podlaží (1. pokoj 16.66 m², k bytu patří koupelna + WC 1.95 m², předsíň 1.74 m² a sklep
1.35 m², topení dálkové, minimální měsíční nájemné 1119,- 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 50000,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2013 - 50 ]
Jihoslovanská čp. 26
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Jihoslovanská 26 o vel. 1+2, standardní
byt, č. bytu 1, II. podlaží (kuchyň 7.30 m², 1. pokoj 21.80 m², 2. pokoj 14.12 m², k bytu patří koupelna
6.70 m², WC 1.35 m², předsíň 5.90 m², půda 21.15 m², topení etážové plynové, minimální měsíční nájemné
4039,- 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 50000,- Kč.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2013 - 51 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prominutím měsíčního nájemného ve výši 2550,- Kč z důvodu dlouhodobých závad na bytě
za období 02/2013 - 12/2013, kde nájemcem bytu je p.
.
[ 2013 - 52 ]

- VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků na adrese:
o vel. 1+0, standardní byt
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měsíční nájemné
předpl. nájemné
1.
3502,- Kč
50000,- Kč
2.
2870,- Kč
50100,- Kč
3.
2513,- Kč
50111,- 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.
[ 2013 - 53 ]

- VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníka na adrese:
o vel. 1+2, standardní byt
měsíční nájemné
předpl. nájemné
1.
3003,- Kč
50111,- Kč
2.
2800,- Kč
60000,- 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.
[ 2013 - 54 ]

- VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli na adrese:
o vel. 1+0, standardní byt
měsíční nájemné
předpl. nájemné
1.
1823,- Kč
50111,- Kč
Nájemní smlouva, vč. Složení předplaceného nájemného, bude uzavřena do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu. V případě, že žadatel bude u více bytů na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral
pouze jeden byt.
[ 2013 - 55 ]

- VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků na adrese:
o vel. 1+1, standardní byt
měsíční nájemné
předpl. nájemné
1.
4000,- Kč
70000,- Kč
2.
3900,- Kč
65000,- Kč
3.
3350,- Kč
50000,- 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.
[ 2013 - 56 ]

- VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků na adrese:
o vel. 1+1, standardní byt
předpl. nájemné
1.
200000,- Kč
2.
72912,- Kč
3.
51000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplaceného nájemného do tří týdnů o vyrozumění
o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u více bytů
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na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
Majetek města - různé
[ 2013 - 57 ]
Rekreační středisko DOLCE - restaurace, kiosek č.1
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s reinvesticemi roku 2012 v rekreačním středisku Dolce - restaurace, kiosek č. 1 a část přilehlého pozemku
v celkové výši 293257,- Kč dle předloženého rozpisu.
[ 2013 - 58 ]
Rekreační středisko DOLCE - kemp a sportoviště
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s reinvesticemi roku 2012 v rekreačním středisku Dolce - kemp a sportoviště v celkové výši 1025369,- Kč dle
předloženého rozpisu
bere na vědomí
*
02.01
*
převedení částky 90459,- Kč v rozpočtu roku 2012 z plánovaných prostředků pro reinvestice kempu a
sportoviště areálu Dolce na reinvestice restaurace areálu Dolce
[ 2013 - 59 ]
PKS Bojiště - plán investic a údržby - rok 2012
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u plánu rekonstrukcí a oprav pro rok 2011 a rok 2012 PKS Bojiště ve věci „Zemní a zahradnické práce
v areálu PKS Bojiště“ (usnesení rady města ze dne 24.10.2011 č.j. 2011-1086/23, bod č. 2) s prodloužením
termínu realizace do 30.06.2013
[ 2013 - 60 ]
MEBYS s.r.o.-instalatérská a topenářská pohotovost
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek VŘ k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zajištění instalatérské a
topenářské pohotovosti" dle předloženého návrhu - vítěz
, Trutnov
[ 2013 - 61 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zařazením objektů Městské lázně, Městské koupaliště, zastoupené společnosti MEBYS Trutnov, s. r. o.,
ředitelem Ing. Martinem Veselým, Horská 5, Trutnov, do I. kategorie dle ceníku služeb za monitorování
signálu EZS na pult centralizované ochrany od 01.01.2013
*
01.02
*
se zařazením objektu Fotbalová tribuna, zastoupený TJ Lokomotiva, Na Nivách 568, Trutnov, zastoupený
do I. kategorie dle ceníku služeb za monitorování signálu EZS na pult centralizované
ochrany od 01.01.2013.
[ 2013 - 62 ]
Komise pro posouzení hodnot nalezených věcí
rada města
odvolává
*
01.01
*
pí Věru Nýdrlovou z funkce člena komise pro posouzení hodnot nalezených věcí k 31.12.2012
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jmenuje
*
02.01
*
pí Hanu Rathouskou členkou komise pro posouzení hodnot nalezených věcí s platností od 01.01.2013
[ 2013 - 63 ]
Komenského čp. 399 - reklamní banner
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části východní stěny uvnitř sportovní haly při Základní škole,
Trutnov, Komenského 399, k umístění reklamního banneru o celkové ploše 2 m²
,
Trutnov,
, od 01.01.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
za nájemné dohodou ve výši 3000,- Kč/rok včetně DPH, za účelem prezentace firmy Vladko Team s.r.o.
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Petr Horčička
uzavřít nájemní smlouvu s

T:04.02.2013 *

[ 2013 - 64 ]
Ceník sportovišť 2013
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s předloženým návrhem ceníku sportovišť za služby poskytované společností MEBYS Trutnov s. r. o.
od 01.01.2013
[ 2013 - 65 ]
TJ Loko - ceník služeb
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s předloženým návrhem ceníku za služby poskytované společností Tělovýchovnou jednotou Lokomotiva
Trutnov o. so. od 01.01.2013
Různé
[ 2013 - 66 ]
Vodovod Lhota - Bezděkov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou BAK stavební společnost a. s. Trutnov
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:04.02.2013 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou BAK stavební společnost a. s. Trutnov
[ 2013 - 67 ]
Rekonstrukce zeleně
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Sdružení GL & OZA - Trutnov s vedoucím účastníkem sdružení
Gardenline, s. r. o. na realizaci akce "Rekonstrukce významných ploch zeleně města Trutnova"
dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:31.01.2013 *
zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
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[ 2013 - 68 ]
Organizační opatření č. 4/2006
rada města
schvaluje
*
01.01
*
aktualizaci organizačního opatření č. 4/2006 O zadávání zakázek malého rozsahu ve variantě č. 3 článku 4,
odstavce 3 předloženého návrhu
[ 2013 - 69 ]
Odkanalizování Volanova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření "Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene" s vlastníkem
pozemku p. č. 650 v k. ú. Volanov Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy

T:21.02.2013 *

[ 2013 - 70 ]
Zásady č. 1/2004 - pronájem, výpůjčky nebyt. prostor
rada města
schvaluje
*
01.01
*
změnu "Zásad č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových
prostor na dobu nepřesahující 29 dnů" v navrženém znění
[ 2013 - 71 ]
Studie odtokových poměrů ve Volanově
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu 13ZPD01 – Protipovodňová ochrana
za účelem zpracování studie odtokových poměrů v Trutnově - Volanově
[ 2013 - 72 ]
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou ceníku služeb poskytovaných klientům Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené
s účinností od 1. února 2013 dle předloženého návrhu
[ 2013 - 73 ]
ZŠ V Domcích - pořízení DHM
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pořízením dlouhodobého hmotného majetku - zahradního traktoru XHX 240 Základní školou, Trutnov,
V Domcích 488 za cenu ve výši 93300,- Kč včetně DPH a se způsobem financování záměru
dle předloženého návrhu
[ 2013 - 74 ]
ZŠ Mládežnická - pořízení DHM
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pořízením dlouhodobého hmotného majetku - zahradního traktoru XT 220 HD Základní školou, Trutnov 2,
Mládežnická 536 za cenu ve výši 74000,- Kč včetně DPH a se způsobem financování záměru
dle předloženého návrhu
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[ 2013 - 75 ]
První občan města roku 2013
rada města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5000,- Kč prvnímu občanu města Trutnova narozenému v roce 2013,
kterým je
, nar.
.
[ 2013 - 76 ]
Organizační záležitosti MěÚ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
změnu organizačního řádu dle předloženého návrhu
*
01.02
*
úpravy organizačního schématu Městského úřadu Trutnov dle předloženého návrhu
[ 2013 - 77 ]
Personální záležitosti MěÚ
rada města
pověřuje
*
01.01
*
od 01.02.2013 Ing. Dášu Mařanovou řízením oddělení daní a poplatků finančního odboru Městského úřadu
Trutnov
*
01.02
*
od 01.02.2013 Ing. Dášu Mařanovou zastupováním vedoucího finančního odboru Městského úřadu Trutnov.
[ 2013 - 78 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 4. února 2013 od 10:00 hod v zasedací místnosti č. 301
MěÚ.
Zapsala :Matoušová

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

