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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2013 - 232 ]
DPS - sociálně zdravotní stavby, k. ú. Mladé Buky
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
nesouhlasit s odkoupením nemovitostí DPS - sociálně zdravotní stavby v k. ú. Mladé Buky za nabízenou
kupní cenu 1950000,- Kč
[ 2013 - 233 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
schválit prodej volné bytové jednotky č.
o velikosti 1+1 v I. NP o celkové výměře 71.26 m² v domě
čp.
na
v ul.
, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 24.10.2012 a Změny prohlášení
vlastníka budovy ze dne 19.04.2011, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a
pozemku
, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, do spoluvlastnictví p.
, každému jednu ideální
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polovinu, za celkovou nabízenou cenu 404000,- Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2013 - 234 ]
náměstí Horníků čp. 496
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 496 náměstí Horníků, umístěné v I. NP, s ukončením nájemní
smlouvy s obchodní firmou TRANSFRUIT s. r. o. Trutnov ke dni uzavření nájemní smlouvy s novým
nájemcem.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 496 náměstí Horníků, umístěné v I. NP
o celkové výměře 204.58 m² (kancelář 4.30 m², sklad 21.67 m², lednice 10.66 m², sociální zařízení - předsíň
1.17 m², sociální zařízení - WC s chodbou 2.51 m², zádveří prodejny 6.36 m², prodejna 106.35 m², přístavek
- sklad 38.83 m², přístavek – 2 místnosti 5.04 m² a 7.69 m²) obchodní firmě ROSA market s. r. o., se sídlem
Kroměříž, J. Silného 2683, IČ 25506641, na dobu určitou 5 let za nájemné dohodou ve výši 200436,- Kč/rok
za celé nebytové prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
provozování prodejny potravin a drogistického zboží. 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 - 235 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s novým zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP
a sklepě (pravá strana) o celkové výměře 247,00 m² (1 prodejna 90.70 m², 6 výloh o celkové výměře 4.80
m², 1 kancelář 9.50 m², 2 sklady 28.10 m² a 38.60 m², 4 sociální zařízení o celkové výměře 10.80 m²,
1 zásobovací rampa 28.50 m² a 6 sklepů o celkové výměře 36.00 m²) na dobu neurčitou s úvodní cenou
pro jednání ve výši 226116,- Kč/rok za celé nebytové prostory, 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 objektu nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
bere na vědomí
*
02.01
*
odstoupení p.
od žádosti na pronájem nebytových prostor v čp.
[ 2013 - 236 ]
Jihoslovanská čp. 33
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 33 Jihoslovanská, umístěný v I. NP
o výměře 10.40 m² (1 místnost) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 2223,- Kč/m²/rok
za prodejnu, kancelář, 1111,- Kč/m²/rok za provozovnu služeb, 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 objektu nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
[ 2013 - 237 ]
Mládežnická čp. 536
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část nebytového prostoru ve III. NP pavilonu A budovy Základní
školy, Trutnov 2, Mládežnická 536 o celkové výměře 161 m² (velká učebna o výměře 91 m², malá učebna
o výměře 35 m², kabinet o výměře 35 m²) Dětskému diagnostickému ústavu, středisku výchovné péče,
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základní škole a školní jídelně, Hradec Králové, Říčarova 277, IČ 62690001, od 01.05.2013 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce za úhradu ve výši 85000,- Kč/rok. Celková částka pak zahrnuje
pronájem nebytových prostor i nebytových prostor společně užívaných s ostatními subjekty (boční schodiště
pavilonu A, chodba, WC pro personál, WC pro chlapce a dívky). Pronájem nebytových prostor činí
47970,- Kč bez DPH/rok, náklady za služby spojené s užíváním nebytového prostoru (dálkové topení,
elektrická energie, vodné a stočné, odpad) činí 37030,- Kč s DPH/rok, za účelem provozování Střediska
výchovné péče Trutnov.
[ 2013 - 238 ]
Bulharská čp. 143
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 143 ul. Bulharská, umístěné v I. NP o celkové výměře
90.00 m² (1 prodejna 72.70 m², 1 kancelář 17.30 m²) s ukončením nájemní smlouvy ze strany nájemce firmy
KMC spol. s r. o., ke dni 31.05.2013
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 143 ul. Bulharská, umístěný v I. NP
o celkové výměře 17.30 m² (kancelář) - nově s jediným přístupem z chodby z čp. 142 ul. Bulharská,
obchodní firmě KMC spol. s r. o., se sídlem Bulharská 142, Trutnov, IČ 42196946, na dobu určitou
od 01.06.2013 do 31.03.2014 za nájemné ve výši 38520.- Kč/rok za kancelář, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování kanceláře firmy KMC spol. s r. o.
Nájemce provede na vlastní náklady stavební oddělení prodejny čp. 143 od prodejny v čp. 142 a kanceláře
2
2
o výměře 17,30 m od prodejny o výměře 72,70 m v čp. 143 Bulharská ul. (sádrokartonové zaslepení dveří
nejpozději do 15.06.2013).
*
01.03
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 143 ul. Bulharská, umístěný v I. NP
o celkové výměře 72.70 m² (1 místnost 72.70 m² - dříve prodejna) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou
pro jednání ve výši 2223,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, 1111,- Kč/m²/rok za provozovnu služeb včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
nebytového prostoru 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 poloviny června 2013.
Nebytový prostor je vytápěn plynovým kotlem z čp. 142, el. energie je přivedena z čp. 142. Nájemce
nebytového prostoru čp. 1473 se v nájemní smlouvě zaváže, že bude hradit náklady na vytápění a spotřebu
el. energie nájemci nebytového prostoru čp. 142 Bulharská ul.
[ 2013 - 239 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP
o celkové výměře 57.80 m² (1 prodejna 27.80 m², 2 výlohy o celkové výměře 3.50 m², 1 kancelář 7.20 m²,
1 kuchyňka 5.50 m² a 1 sklad 13.80 m²) s p.
, ke dni uzavření nájemní
smlouvy s novým nájemcem.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp.
, umístěné
v I. NP o celkové výměře 57.80 m² (1 prodejna 27.80 m², 2 výlohy o celkové výměře 3.50 m², 1 kancelář 7.20
m², 1 kuchyňka 5.50 m² a 1 sklad 13.80 m²) pí
, s místem podnikání
na dobu určitou do 30.11.2018, za nájemné dohodou ve výši 104808,- Kč/rok za celý nebytový prostor,
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení baru a restaurační činnosti.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor s tím, že v případě ukončení nájemní
smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
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Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2013 - 240 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp.
, umístěný v I. NP o celkové
výměře 21.96 m² (místnost 20.48 m² a WC 1.48 m²) s p.
, s místem podnikání
, Trutnov,
za nájemné ve výši 805,- Kč/m²/rok za sklad, 561,- Kč/m²/rok za WC,
celkem 17316,- Kč/rok, za účelem zřízení skladových prostor pro internetový obchod. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou, 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.
Počátek nájemního vztahu nejdříve od 01.04.2013.
*
01.02
*
s vyřazením p.
z výběrového řízení na nebytový prostor
[ 2013 - 241 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp.
, umístěný v I. NP o výměře 13.20
m² (1 místnost) s pí
, s místem podnikání
, na dobu určitou
5 let za nájemné dohodou ve výši 30000,- Kč/rok za celý nebytový prostor, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného za účelem zřízení prodejny textilního zboží. 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 - 242 ]
Komenského čp. 399
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením "Dodatku č. 1" ve věci změny fakturační adresy a upřesnění termínu úhrady nájemného
nejpozději do 30.06.2013 k nájemní smlouvě uzavřené dne 07.12.2012 mezi městem Trutnov a Základní
školou, Komenského 399, Trutnov jako pronajímateli a TJ Lokomotiva Trutnov a BK servis jako nájemci
na nebytové prostory, reklamní plochy a movitý majetek v čp. 399, Komenského ul., Horní Předměstí
[ 2013 - 243 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
ul. umístěné v I. NP o celkové
výměře 57.30 m² (1 prodejna 28.70 m², 2 výlohy o celkové výměře 1.70 m², 2 sklady 14.70 m² a 12.20 m²)
s pí
, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 2700,- Kč/m²/rok
za prodejnu, výlohy, 1321,- Kč/m²/rok za sklady, celkem 117615,- Kč/rok, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení maloobchodní prodejny ořechů, čajů, koření, bonbónů
a dárkových předmětů. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytového prostoru k požadovanému
způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru
nájemci uhrazeno.
Nebytový prostor je vytápěn plynovým kotlem z čp.
, el. energie je přivedena z čp.
. Nájemce
nebytového prostoru čp.
se v nájemní smlouvě zaváže hradit náklady na vytápění a spotřebu el. energie
nájemci nebytového prostoru čp.
ul.
[ 2013 - 244 ]
Školní čp. 13
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 13 ul. Školní, umístěných ve III. NP
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budovy o celkové výměře 91.20 m² (místnost č. 12 o výměře 73 m² a místnost č. 15 o výměře 18.20 m²)
s Oblastní charitou Trutnov, se sídlem Dřevařská 332, Trutnov - Poříčí, IČ 43465439, od 01.04.2013 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce za úhradu dohodou ve výši 24168,- Kč/rok za účelem provozování
centra "MAJÁK - Centra pro rodiny s dětmi v náhradní péči Trutnov". Celková částka zahrnuje pronájem
nebytových prostor i nebytových prostor společně užívaných s ostatními subjekty (schodiště, chodba, WC
pro personál, WC pro chlapce a dívky). Nájemce bude dále hradit náklady na služby spojené s užíváním
nebytového prostoru (teplo, elektrická energie, vodné a stočné).
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.
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Tomáš Komárek
T:02.04.2013 *
uzavřít nájemní smlouvu s Oblastní charitou Trutnov
Pozemky - záměr města
[ 2013 - 245 ]
p. p. 290/1, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s obecným zveřejněním záměru města pronajmout a následně prodat p. p. 290/1 (1590 m²) v k. ú. Starý
Rokytník za účelem výstavby rodinného domu venkovského typu a za následujících podmínek:
- kolaudace stavby bude do 30.11.2017
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby za nabídnutou kupní cenu, přičemž minimální kupní
cena je 250,- Kč/m²
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do kolaudace stavby
- nájemné je stanoveno ve výši 1,- Kč/m²/rok
- v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se pronájem prodlouží o dva roky s tím, že bude sjednána
smluvní pokuta 1000,- Kč za každý započatý měsíc do doby kolaudace stavby
- kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 246 ]
st. p. 1291, k. ú. Horní Staré Město a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat pozemky pod trafostanicemi, t.j.
- st. p. 1291 (52 m²), st. p. 735 (46 m²), st. p. 1124 (46 m²), st. p. 1105 (75 m²) a st. p. 1289 (76 m²)
v k. ú. Horní Staré Město za kupní cenu 600,- Kč/m²
- st. p. 232 (5 m²) v k. ú. Volanov za kupní cenu 300,- Kč/m²
- st. p. 69/2 (36 m²), st. p. 2106 (62 m²), st. p. 2152 (41 m²), st. p. 3361 (42 m²), st. p. 5276 (5 m²), část
p. p. 2630 /2 (cca 25 m²), část p. p. 273/279 (cca 12 m²), st. p. 5298 (9 m²) a část p. p. 273/180 (cca 14 m²)
v k. ú. Trutnov za kupní cenu 1600,- Kč/m²
- st. p. 216 (7 m²) v k. ú. Libeč za kupní cenu 300,- Kč/m²
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. s tím, že veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, hradí kupující.
[ 2013 - 247 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část
(cca 196 m²) v k. ú. Trutnov k rozšíření vlastních
pozemků p.
za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
Zveřejnění zaslat Ing. Semerákovi.
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[ 2013 - 248 ]

k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část
(cca 227 m²) v k. ú. Horní Staré Město k rozšíření
vlastních pozemků manželům
, pokud žadatelé odsouhlasí kupní cenu 300,Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 249 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
(celkem 1234 m²) v k. ú. Trutnov pí
na dobu neurčitou, z toho část o výměře 400 m² k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok a
část o výměře 834 m² k sečení za nájemné ve výši 0.20 Kč/m²/rok.
bere na vědomí
*
02.01
ukončení nájemní smlouvy č.
z důvodu úmrtí nájemce.

*
na pronájem

(1234 m²) v k. ú. Trutnov, uzavřené s p.

Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2013 - 250 ]
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 vydělávej.cz s. r. o. k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 20.03.2013 do 31.08.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 251 ]
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 GAMACZ.CZ s. r. o. k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 20.03.2013 do 08.03.2014 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 252 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
, pí
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 30.03.2013 do 28.02.2014 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 253 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(20 m²) a část
(3 m²) v k. ú. Trutnov,
,
pí
k umístění letní předzahrádky (22 m²) na dobu určitou od 08.04.2013 do 30.09.2013
za nájemné ve výši 1.50 Kč/m²/den a k umístění reklamního stojanu typu "A" (1 m²) na dobu určitou
od 20.03.2013 do 24.02.2014 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 za umístění reklamního
stojanu v termínu od 25.02.2013 do 19.03.2013
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[ 2013 - 254 ]
p. p. 247/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 247/8 (15 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Polní, firmě Yorktown, a. s. k umístění lešení
za účelem opravy fasády domu čp. 129 na dobu určitou do 31.03.2013
[ 2013 - 255 ]
, 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 20.03.2013 do 31.01.2014 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek ve výši 3,- Kč/m²/den za bezesmluvní užívání části
(1 m²) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.02.2013 do 19.03.2013.
[ 2013 - 256 ]
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 780/2 (468 m²) v k. ú. Horní Staré Město sdružení Sportovní klub Horní Staré Město
ke sportovní činnosti na dobu určitou do 31.12.2024 za stávajících podmínek nájemní smlouvy č. 260004.
[ 2013 - 257 ]
st. p. 26/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 26/2 (cca 2 m²) v k. ú. Trutnov k umístění přístřešku pro kontejner na odpadky spol.
HOUSE 21, s. r. o., na dobu neurčitou za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok.
[ 2013 - 258 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(celkem 250 m²) v k. ú. Trutnov p.
na dobu neurčitou
k zahrádkářským účelům (239 m²) za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok a k umístění stávající kůlny (11 m²)
za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok. Jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být předem
odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2013 - 259 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(50 m²) v k. ú. Trutnov pí
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 - 260 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem
(3612 m²)
na dobu neurčitou
k zemědělské činnosti za nájemné ve výši 0.10 Kč/m²/rok. Náklady spojené s vypracováním geometrického
plánu budou hrazeny každou stranou z jedné poloviny.
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[ 2013 - 261 ]
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(ideální 1/6 z 1510 m²) v k. ú. Horní Staré Město pí
k zahrádkářským účelům a
(38 m²) v k. ú. Horní Staré Město jako přístup k domu, na dobu
neurčitou, vše za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být předem
odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2013 - 262 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(celkem 71 m²) v k. ú. Trutnov p.
na dobu neurčitou
k umístění předzahrádky (70 m²) za nájemné ve výši 25000,- Kč/rok a k umístění reklamního stojanu typu
"A" (1 m²) na 1 rok za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 263 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(18 m²)
k umístění stávající kůlny za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok.

p.

na dobu neurčitou

[ 2013 - 264 ]
st. p. 26/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 230537, uzavřené s Českou spořitelnou a. s., na pronájem části st. p. 26/2
(10 m²) v k. ú. Trutnov k zřízení 1 parkovacího místa, s tříměsíční výpovědní lhůtou, t.j. k 31.05.2013
[ 2013 - 265 ]
p. p. 55/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., spočívající
v právu uložení a provozování stavby teplovodní přípojky na části p.p. 55/1 v k. ú. Dolní Staré Město
v celkovém rozsahu cca 30 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2013 - 266 ]
p. p. 64/7, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene na části p. p. 64/7 v celkovém rozsahu cca 25 m² v k. ú. Dolní
Staré Město ve prospěch společnosti BOS auto s. r. o., spočívajícího v právu uložení a provozování stavby
sjezdu na p. p. 64/2 v k. ú. Dolní Staré Město, na které probíhá výstavba Autosalonu s autoservisem.
Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2013 - 267 ]
a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene na části
v celkovém rozsahu 343 m² ve prospěch Ing.

10

v k. ú. Trutnov
, spočívajícího v právu uložení a provozování

dešťové a splaškové kanalizace DN300. Jednotková cena činí 50,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2013 - 268 ]
st. p. 708, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene na části st. p. 708 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém
rozsahu cca 38 m² ve prospěch města Trutnova, spočívajícího v právu chůze a jízdy.
[ 2013 - 269 ]
p. p. 160/2 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene na části p. p. 160/2, p. p. 179/1, p. p. 211/5 a p. p. 1607 v k. ú.
Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu 525 m² ve prospěch společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování horkovodního potrubí. Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2013 - 270 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene na části
a části
v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu 230 m² ve prospěch manž.
, manž.
a manž.
, spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní
přípojky a vedení NN. Jednotková cena činí 50,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2013 - 271 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu č.
Trutnov pí
na dobu určitou 6 měsíců za "regulované nájemné"

, trv. bytem

,

[ 2013 - 272 ]
"Regulované nájemné" v městských bytech
rada města
ukládá,
*
01.01 Urč:Ing. Martin Veselý
T:02.04.2013 *
aby výše měsíčního nájemného u městských bytů, mimo bytů získaných formou výběrového řízení,
sociálních bytů, bytů v domech zvláštního určení, bytů se státní dotací a půdních vestaveb (celkem 3 b.j.),
byla v minimální výši "regulovaného nájemného" podle Zákona č. 107/2006 Sb., který byl pro Trutnov
uplatněn naposledy pro rok 2010.
[ 2013 - 273 ]
Na Vrchu 152 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Na Vrchu 152 o vel. 1+2, standardní byt,
č. bytu 911, 1. podlaží (kuchyň 19.55 m², 1. pokoj 17.78 m², 2. pokoj 23.41 m², topení etážové plynové,
k bytu patří koupelna 5.53 m², WC 1.98 m², předsíň 6.38 m², komora 1.98 m², spíž 2.26 m², sklep 14.00 m²,
minimální měsíční nájemné 4791,- 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.
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[ 2013 - 274 ]
Na Struze 153 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Na Struze 153 o vel. 1+3, standardní byt,
č. bytu 2, 2. podlaží (kuchyň 17.50 m², 1. pokoj 30.90 m², 2. pokoj 20.10 m², 3. pokoj 13.10 m², topení
etážové plynové, k bytu patří koupelna 9.10 m², WC 3.60 m², předsíň 10.30 m², sklep 8.86 m² a půda 20.00
m², minimální měsíční nájemné 6885,- 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 - 275 ]
Dlouhá 573 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov 2, Dlouhá 573 o vel. 1+kk, standardní byt,
č. bytu 18, 4. podlaží (1. pokoj 25.87 m², topení dálkové, k bytu patří koupelna + WC 5.90 m², předsíň 7.88
m², balkón 20.40 m² a sklep 2.34 m², minimální měsíční nájemné 1791,- Kč). Byt bude pronajímán
na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet předplacení nájemného. Předplacení
nájemného bude v minimální výši 50000,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2013 - 276 ]
Barvířská 27 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Barvířská 27 o vel. 1+1, standardní byt,
č. bytu 3, 1. podlaží (kuchyň 12.56 m², 1. pokoj 21.65 m², topení etážové plynové, k bytu patří koupelna
+ WC 3.25 m², předsíň 2.85 m² a komora 1.42 m², minimální měsíční nájemné 2152,- 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 - 277 ]

- VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků na adrese:
o vel. 1+2, standardní byt
měsíční nájemné
předpl. nájemné
1.
4555,- Kč
50000,- Kč
2.
4211,- Kč
51010,- Kč
3.
4200,- Kč
65000,- Kč
4.
(vrátí byt 1+1)
3800,- Kč
50000,- Kč
5.
3500,- 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.
souhlasí
*
02.01
s vyřazením z výběrového řízení na b. j.
[ 2013 - 278 ]

*

manž.

- VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli na adrese :
o vel. 0 + 1, standardní byt

12

měsíční nájemné
předpl. nájemné
1.
1230,- 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.
Majetek města - různé
[ 2013 - 279 ]
VŘ "Zádlažba podloubí - Krakonošovo nám.
"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek VŘ k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provedení zádlažby podloubí
bytových domů Krakonošovo náměstí
, Trutnov" dle předloženého návrhu - vítěz:
Krakonošovo náměstí
Krakonošovo náměstí
[ 2013 - 280 ]
VŘ "Výroba a dodání oken, včetně montáže"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
podmínky podlimitního řízení k zajištění dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku ve zjednodušeném
podlimitním řízení "Výroba a dodání oken, včetně montáže" dle předloženého návrhu společnosti MEBYS
Trutnov s. r. o.
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek dle předloženého návrhu
*
02.02
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu
[ 2013 - 281 ]
p. p. 722/12, k. ú. Trutnov - reklamní plocha
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout plochu na plotě u čp. 359, stojícím na p. p. 722/12 v k. ú. Trutnov,
ul. Náchodská, části obce Dolní Předměstí, firmě EKO – IN CZ s. r. o., Revoluční 152, Trutnov, k umístění
reklamní plachty na ploše 2 m² na dobu určitou do 01.05.2013 do 30.04.2015 za nájemné ve výši 3000,Kč/rok.
Finanční záležitosti
[ 2013 - 282 ]
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu z evidence do výše 20000,- Kč
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
schválit vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu z evidence v hodnotě nad 20000,- Kč.
[ 2013 - 283 ]
Finanční příspěvek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
mimořádný finanční příspěvek ve výši 50000,- Kč pro Sportovní klub Horní Staré Město, Horská 681,
Trutnov, jako příspěvek na údržbu hrací a tréninkové plochy.
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Různé
[ 2013 - 284 ]
Věcné břemeno-chránička kabelu osvětlení plastiky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene pro chráničku kabelu
osvětlení plastiky pod komunikací I/14 na pozemku p. č. 2653/1 v k. ú. Trutnov stavby "MOK Krkonošská
Trutnov - osazení plastiky s osvětlením"
*
01.02
*
jednorázovou úhradu za věcné břemeno ve výši 389,- Kč včetně DPH
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:15.04.2013 *
zajistit uzavření smlouvy s ŘSD ČR správa HK
[ 2013 - 285 ]
Muzeum Podkrkonoší - výměna střešní krytiny
rada města
schvaluje
*
01.01
*
text výzvy, zadávací podmínky výběrového řízení na zhotovitele stavby "Oprava střechy Muzea Podkrkonoší
v Trutnově"
*
01.02
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou
*
01.03
*
složení komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů dle předloženého návrhu
*
01.04
*
složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu
[ 2013 - 286 ]
Rekonstrukce ulice Obránců Míru a Husova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
text výzvy, zadávací podmínky výběrového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce ulic Obránců Míru
a Husova"
*
01.02
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou
*
01.03
*
složení komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů dle předloženého návrhu
*
01.04
*
složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu
[ 2013 - 287 ]
Odkanalizování Volanova - stoka S3
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:10.04.2013 *

[ 2013 - 288 ]
Komise RM
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
odstoupení Ing. Jána Mihalečka z funkce člena komise pro integrované obce na základě vlastní žádosti
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[ 2013 - 289 ]
Restaurování kaple sv. Tekly - Babí
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na dodavatele restaurátorských prací u akce "Restaurování vnitřní výmalby
kaple sv. Tekly v Trutnově - Babí z roku 1754"
*
01.02
*
ak. malíře
s cenovou nabídkou ve výši 454595,- Kč vč. DPH jako vítěze výběrového
řízení
*
01.03
*
přijetí dotace ve výši 200000,- Kč z Ministerstva kultury ČR
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:02.04.2013 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s ak. malířem
přidělení dotace

s podmínkou platnosti od okamžiku

[ 2013 - 290 ]
Rozšíření městské památkové zóny
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s rozšířením Městské památkové zóny Trutnov podle návrhu vyhlášky ministerstva kultury z 22. února 2013
trvá
*
02.01
*
na odmítavém stanovisku Zastupitelstva města Trutnova, vyjádřeném v usnesení ZM 2012-76/2
pověřuje
*
03.01
*
Mgr. Ivana Adamce, starostu města, sdělením tohoto stanoviska ministerstvu kultury
[ 2013 - 291 ]
Půjčky ze SFRB - vzdání se zástavního práva
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech p.
, Trutnov, ze dne
23.02.2006 pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 165000,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:02.04.2013 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech p.
[ 2013 - 292 ]
Znak města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova smíšeným pěveckým sborem Chorea Corcontica na webové
prezentaci sboru a na tiskových propagačních materiálech.
[ 2013 - 293 ]
Poskytování služeb public relations
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výzvu k podání nabídky na poskytování služeb public relations pro město Trutnov
schvaluje
*
02.01
text výzvy k podání nabídek
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*

*
02.02
*
komisi pro hodnocení nabídek v navrženém složení
*
02.03
*
firmy navržené k obeslání výzvy
[ 2013 - 294 ]
Dar na sochu Rýbrcoula
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím daru ve výši 15000,- Kč od společnosti Grund, 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 20000,- Kč od společnosti NEW DILAC CZ, s. r. o. 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 - 295 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
prodej kaktusů a rostlin z vlastní drobné pěstitelské činnosti p.
na Horské ulici
(před prodejnou OD ELMONT) v období od 01.04.2013 do 30.09.2013
*
01.02
*
p.
prodej knih pod podloubím obchodního domu firmy CENTR drogerie s. r. o. na Horské
ulici v termínech od 20.3. do 22.03.2013 a od 22.04. do 24.04.2013
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:02.04.2013 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
[ 2013 - 296 ]
EKO-KOM a. s. - smlouva o výpůjčce
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o výpůjčce na 3 kontejnery na bílé sklo se společností EKO-KOM, a. s. v předloženém
znění
pověřuje
*
02.01 Urč:Ing. Diviš
*
uzavřením smlouvy se společností EKO-KOM, a. s. v předloženém znění
[ 2013 - 297 ]
Komise RM
rada města
ruší
*
01.01
Tělovýchovnou komisi RM

*

zřizuje
*
02.01
*
Komisi pro sport a využití sportovních zařízení rady města s platností od 18.03.2013
[ 2013 - 298 ]
Petice ve věci povolení restauračního zařízení
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
petici za povolení provozu restauračního zařízení v městské části Kryblice
*
01.02
*

16

prohlášení oprávněné osoby dle § 5, odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších
předpisů ze dne 13.03.2013, že petice se stala bezpředmětnou a na jejím projednání petenti dále netrvají
*
01.03
*
petici p.
, podpořenou podpisy nájemníků domů čp. 264 - 264 v ul. Maxima Gorkého v Trutnově
za neschválení žádosti o pronájem nebytových prostor ve vchodě čp. 263 v ulici Maxima Gorkého v Trutnově
za účelem zařízení restaurace
[ 2013 - 299 ]
Smlouva o spolupráci s ČSOB, a. s.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením "Smlouvy o spolupráci" mezi městem Trutnov a ČSOB, a. s. v navrženém znění
[ 2013 - 300 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na úterý 2. dubna 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

