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Majetek města
Nebytové prostory - záměr města
[ 2013 - 190 ]
Rekreační středisko Dolce - kiosek č.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy na pronájem kiosku č. o výměře 37 m², včetně základního vybavení
v areálu rekreačního střediska Dolce (občerstvení u kempu), na
a části
o výměře
100 m² (za účelem provozování neziskového dětského hřiště), s pí
, ke dni
uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout kiosek č. o výměře 37 m², včetně základního vybavení v areálu
rekreačního střediska Dolce (občerstvení u kempu), na
a části
o výměře 100 m²
(za účelem provozování neziskového dětského hřiště)
, s místem

2

podnikání
, na dobu určitou 5 let za nájemné za nemovitý majetek
ve výši 117012,- Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, nájemné za zařízení
ve výši 4000,- Kč/rok + DPH dle aktuální sazby, za účelem provozování rychlého občerstvení a neziskového
dětského hřiště. Nájemce je povinen na vlastní náklady provádět údržbu, veškeré opravy, technické
zhodnocení, modernizaci kiosku a přilehlého prostranství. Nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
[ 2013 - 191 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část nebytového prostoru v suterénu budovy čp.
,
vchod z ul. Hradební, o výměře 67.90 m² (3 místnosti o celkové výměře 60.05 m², chodba o výměře 3.60 m²,
sociální zařízení o výměře 4.25 m²) pí
, se sídlem
, od 22.04.2013 do 22.04.2018, s výpovědní lhůtou tři měsíce, za nájemné dohodou ve výši
46632,- Kč/rok za celé nebytové prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem provozování solárního studia. Nájemce bude dále hradit náklady za služby spojené s užíváním
nebytového prostoru (elektrická energie, vodné a stočné). Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
nebytových prostor ke schválenému způsobu využití s předchozím souhlasem pronajímatele s tím,
že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
[ 2013 - 192 ]
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
odstoupení pí
od uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v čp.
, umístěného v I. NP o výměře 7.74 m²
ruší
*
02.01
*
usnesení rady města ze dne 04.02.2013 č.j.

v celém znění

souhlasí
*
03.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v čp.
, umístěný v I. NP
o výměře 7.74 m² (1 místnost - prodejna) p.
, s místem podnikání
, na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši 2223,- Kč/m²/rok za prodejnu,
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení prodejny se specializovaným
zbožím (výrobky proutěné, slaměné, ze šustí, dřevěné, vlastní aranžmá, dárky). 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 - 193 ]
Bulharská čp. 57
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 57 Bulharská, umístěné v I. NP a
suterénu o celkové výměře 110.20 m² (I. NP: 1 prodejna 39.30 m², 2 výlohy o celkové výměře 2.50 m²,
1 kancelář 7.70 m², 1 atelier 29.50 m², sklad 3.70 m², 1 schodiště 5.50 m², 1 soc. zařízení 3.00 m², suterén:
sklad 19.00 m²) obchodní firmě FOTOGOLD s. r. o., se sídlem Jihoslovanská 144, Trutnov, na dobu určitou
dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši 176556,- Kč/rok za celé nebytové prostory včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování prodejny foto-kino a atelieru. 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.
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Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2013 - 194 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na celý objekt čp.
na
v k. ú. Trutnov, část obce
Dolní Předměstí
, se sídlem
Trutnov,
na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 203004,- Kč/rok za celý objekt, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování restauračního zařízení. Nájemce provede na vlastní
náklady úpravu objektu k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení předmětu pronájmu nájemci uhrazeno. Nájemce je povinen umožnit přístup
do výměníkové stanice pracovníkům ČEZ a. s.
[ 2013 - 195 ]
V Domcích čp. 488
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy na pronájem části nebytového prostoru v I. NP hlavní budovy Základní školy, Trutnov,
V Domcích 488 o celkové výměře 58.66 m² (kancelář o výměře 10.55 m², sklad a chodba o výměře
16.33 m², dílna o výměře 27.28 m², sociální zařízení o výměře 4.50 m²) s firmou Mrazík, v. o. s., se sídlem
Libušinka 403/1, Trutnov, IČ 62063782, od 01.03.2013 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.
Nájemné za nebytové prostory činí 47548,- Kč/rok bez DPH včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování opravny a servisu chladírenského zařízení. Nájemce bude dále hradit
náklady za služby spojené s užíváním nebytového prostoru (dálkové vytápění, elektrická energie, vodné a
stočné).
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Horáková Radová
uzavřít nájemní smlouvu s firmou Mrazík v. o. s.

T:18.03.2013 *

Pozemky - záměr města
[ 2013 - 196 ]
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru měst prodat část
(cca 70 m²) v k. ú. Horní Staré Město k rozšíření
vlastních pozemků p.
a pí
za kupní cenu 500,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 197 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat
(3678 m²) v k. ú. Lhota u Trutnova k výstavbě rodinného
domu
a
za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 198 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část
(cca 320 m²) v k. ú. Trutnov
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
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[ 2013 - 199 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout chatku na
(49 m²) v k. ú. Trutnov manž.
. O pronájem chatky bude rozšířena nájemní smlouvy č.
, celkové nájemné bude
ve výši 5000,- Kč/rok včetně pozemků. Nájemci budou provádět na vlastní náklady opravy a údržbu chatky,
v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení chatky nájemcům uhrazeno.
[ 2013 - 200 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru měst pronajmout část
(75 m²)
na dobu určitou do 30.11.2013 za účelem využití jako manipulační plocha a k vybudování příjezdu
za stávajících podmínek nájemní smlouvy č.
.
[ 2013 - 201 ]
p. p. 1417, p. p. 40/12, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout plochu na zábradlí (1 m²), stojícím na p. p. 1417 a plochu
na zábradlí (1 m²), stojícím na p. p. 40/12, vše v k. ú. Poříčí u Trutnova, spol. S-FIRMA s. r. o., na dobu
určitou 3 roky k umístění dvou směrových tabulí (každá o max. velikosti 1 m²), pokud žadatel písemně
odsouhlasí nájemné ve výši 1500,- Kč/m² pohledové plochy/rok.
[ 2013 - 202 ]
p. p. 2252 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout České lesnické akademii Trutnov - střední škole a vyšší odborné
škole p. p. 2252 (1769 m²), p. p. 2259 (1595 m²), p. p. 2262 (1073 m²) a p. p. 2263 (3873 m²) v k. ú. Trutnov.
O pozemky bude rozšířena nájemní smlouva č. 270050.
[ 2013 - 203 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
na dobu určitou do 30.09.2013 za stávajících podmínek nájemní smlouvy č.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2013 - 204 ]

k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
nesouhlasit s prodejem části
a části
(cca 80 m²) v k. ú. Horní Staré Město za účelem
výstavby dvojgaráže p.
[ 2013 - 205 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
prodat p. p. 136/1 o výměře 408 m² a
(cca 70 m²)
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 150,- Kč/m² za
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(408 m²) a

300,- Kč/m² za
z převodu nemovitostí.

(cca 70 m²). Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně

[ 2013 - 206 ]
p. p. 1505/3, p. p. 1505/11, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
prodat část p. p. 1505/3 (cca 83 m²) a část p. p. 1505/11 (cca 69 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu 1,- Kč/m² pozemky pod okapovými chodníčky a 250,- Kč/m² - pozemky pod vstupními vchody a pod přístřeškem
pro popelnice (cca 18 m²± 20 %) Společenství pro dům čp. 286, 287, 288 M. Pujmanové Trutnov. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 207 ]
p. p. 2735 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
prodat část p. p. 2735, p. p. 2736 a p. p. 2755 (cca 20 m²) v k. ú. Trutnov (pozemky pod okapovými
chodníčky) Společenství vlastníků jednotek domu čp. 587 - 589 ulice Horská v Trutnově za kupní cenu
1,- Kč/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2013 - 208 ]
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 stojanu na dobu určitou od 15.03.2013 do 13.04.2014 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 209 ]
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, firmě Tini CZ s. r. o., k umístění reklamního
poutače typu "A" na dobu určitou od 01.03.2013 do 31.12.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 210 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem
(1359 m²) v k.ú. Trutnov p.
na dobu neurčitou, z toho část
o výměře 105 m² k umístění stávajícího zahradního stanu za nájemné ve výši 100,- Kč/m²/rok a část
o výměře 1254 m² k umístění letní předzahrádky, hřiště pro děti a k parkování za nájemné ve výši
0.20 Kč/m²/rok. Jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2013 - 211 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(60 m²) v k.ú. Trutnov
k zahrádkářským účelům
za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být předem odsouhlasena
pronajímatelem.
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[ 2013 - 212 ]

k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(140 m²) v k. ú. Horní Staré Město p.
na dobu neurčitou
k zahrádkářským účelům a k umístění přenosného altánu za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok. Jakákoliv
výstavba či výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2013 - 213 ]
k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch p.
, spočívajícího v právu uložení a
provozování stavby kanalizační přípojky na části
v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu
cca 4 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2013 - 214 ]
p. p. 64/12, p. p. 64/14, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti BOS auto s. r. o., spočívajícího v právu
uložení a provozování stavby teplovodní přípojky a telekomunikačního kabelu na části p. p. 64/12 a p. p.
64/14, k. ú. Dolní Staré Město, v celkovém rozsahu cca 42 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2013 - 215 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch manž.
a manž.
, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby vodovodní a kanalizační přípojky
na části
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 108 m². Jednotková cena činí
50,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Pozemky - různé
[ 2013 - 216 ]
p. p. 2468/1, k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2468/1 (110 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek Křižíkova 552,
Trutnov s účelem využití jako manipulační plocha.
Bytové záležitosti
[ 2013 - 217 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s odepsáním nevymahatelného dluhu ve výši 16369,- Kč s příslušenstvím
s příslušenstvím
2562,- Kč
a náklady soudního řízení za byt
po p.
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a částku 7526,- Kč

Majetek města - různé
[ 2013 - 218 ]
MEBYS Trutnov s. r. o.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města poskytnout do užívání formou podnájmu st. p. 3999 v k. ú. Trutnov na dobu
určitou do 31.03.2014 za měsíční nájemné ve výši 1100,- Kč bez DPH společnosti ADAM COMPANY s. r. o.
Finanční záležitosti
[ 2013 - 219 ]
Hospodaření PO za rok 2012
rada města
schvaluje
*
01.01
*
účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2012
*
01.02
*
výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 a jejich vypořádání dle předloženého návrhu
Různé
[ 2013 - 220 ]
Odkanalizování Volanova - Stoka S10a
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením neúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova za účelem práva uložení
kanalizačního řádu - prodloužení stoky S10, dále práva vstupu, vjezdu, údržby, oprav a provozování stavby
na částech pozemků p. č. -89, 858/1 a 759/1 v k. ú. Volanov s vlastníky pozemků, t.j. uzavření "Smlouvy
o právu provést stavbu a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene". Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy

T:31.03.2013 *

[ 2013 - 221 ]
Odkanalizování Volanova - Stoka S3
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením neúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova za účelem práva uložení
kanalizačního řádu, dále práva vstupu, vjezdu, údržby, oprav a provozování stavby na částech pozemků
p. č. 394/2 a 392/2 v k. ú. Volanov s vlastníky pozemků, t.j. uzavření "Smlouvy o právu provést stavbu a
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene". Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy

T:31.03.2013 *

[ 2013 - 222 ]
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 7 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/0262/D7 na projekt "Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas"
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ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:02.04.2013 *
zajistit uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti
Severovýchod, Hradec Králové
[ 2013 - 223 ]
Venkovní vedení NN - Studenec
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dohodu o bezplatném umístění zařízení (veřejné osvětlení) na venkovním vedení NN ve Studenci
v předloženém znění
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:18.03.2013 *
zajistit uzavření dohody o bezplatném umístění zařízení (VO) na venkovním vedení NN ve Studenci
se společností ČEZ Distribuce, a. s.
[ 2013 - 224 ]
Půjčky ze SFRB - zástavní smlouva
rada města
schvaluje
*
01.01
zástavní smlouvu s pí

*

Trutnov v předloženém znění

ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:18.03.2013 *
zajistit uzavření zástavní smlouvy s pí
[ 2013 - 225 ]
Znak města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným použitím znaku města Trutnova společnosti SAVAGE COMPANY s. r. o., Komenského 314,
Náchod na propagační materiál akce Pivofest, konané ve dnech 8. a 9. června 2013
[ 2013 - 226 ]
Dar na sochu Rýbrcoula
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím daru ve výši 20000,- Kč od společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., na zhotovení a
instalaci nové bronzové sochy Rýbrcoula do středu kruhové křižovatky u obchodní zóny Krkonošská
*
01.02
*
s přijetím daru ve výši 6000,- Kč od firmy
na zhotovení a instalaci nové bronzové sochy
Rýbrcoula do středu kruhové křižovatky u obchodní zóny Krkonošská
*
01.03
*
s uzavřením darovacích smluv v navrženém znění
[ 2013 - 227 ]
Galerie draka - příspěvek na provoz 03-12/2013
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku a o provozu Galerie draka mezi městem Trutnov a
občanským sdružením Trutnov - město draka v navrženém znění
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[ 2013 - 228 ]
Smlouva se Sdružením pro TIC Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1305000,- Kč na rok 2013 podle podmínek smlouvy
se Sdružením pro turistické informační centrum Trutnov dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
zajistit uzavření smlouvy

T:18.03.2013 *

[ 2013 - 229 ]
ZŠ Náchodská - oprava sociálního zázemí tělocvičny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou předmětu zakázky v rámci akce "Oprava tělocvičny Základní školy, Trutnov 3, Náchodská 18",
resp. se změnou v rozsahu prováděných prací dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Zdeněk Švarc
T:18.03.2013 *
dohodnout uvedené změny v rozsahu prováděných prací, a to bez dalšího navyšování celkové ceny zakázky
[ 2013 - 230 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
p. Šándoru Havránovi prodej jarních květin, pomlázek pod podloubím obchodního domu firmy CENTR Šubrt
s. r. o. na Horské ulici od 11.03.2013 do 30.03.2013
[ 2013 - 231 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 18. března 2013 od 15:00 hod v zasedací místnosti č. 301
MěÚ.
Zapsala :Matoušová

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

