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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2013 - 359 ]
Slezská čp. 166 a spojovací lávka
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
schválit bezúplatné vypořádání ideálního spoluvlastnického podílu 979/10000 města Trutnov na budově
čp. 166 Slezská ulice, Vnitřní Město, Trutnov, na spojovací lávce a trafostanici a dalších souvisejících
nemovitostech s ostatními spoluvlastníky nemovitostí. Převod bude dořešen formou Dohody spoluvlastníků
nemovitostí o směně nemovitostí a spoluvlastnických podílů na nemovitostech.
[ 2013 - 360 ]
Lípové náměstí čp. 264
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
schválit záměr prodeje volné bytové jednotky č. 264/4 1 + 2 o výměře 88.14 m² v domě čp. 264 na st.p. 276,
Lípové náměstí, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, včetně spoluvlastnických
podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 276, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
10.02.2008 a Prohlášení vlastníka ze dne 07.01.2008, novým obecným zveřejněním mimo Zásad
pro prodej.., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, na dobu minimálně 15 dnů, s úvodní cenou
pro jednání 555000,- Kč
Nebytové prostory - záměr města
[ 2013 - 361 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část nebytového prostoru ve školní jídelně č.
- vstupní
chodbičku z jídelny a části u výdeje o výměře 41.58 m², včetně části vybavení těchto prostor, která je
součástí budovy
, Trutnov - Střední Předměstí,
, na dobu určitou od 01.09.2013 s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Nájemní smlouva bude
uzavřena za účelem provozování školního bufetu, a to každý den školního vyučování od 7:30 do 10:30 hod.
Před i po skončení tohoto času slouží tyto prostory výhradně pro činnost stravování a s ním spojených
služeb. Nájemné za nebytový prostor včetně úhrady za využívané zařízení se sjednává dohodou v celkové
výši 3011,- Kč bez DPH ročně.
[ 2013 - 362 ]
Školní čp. 13
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města výpůjčky nebytového prostoru v čp. 13 ul. Školní, umístěného v suterénu
budovy o výměře 62.20 m² (1 místnost) občanskému sdružení Trutnov - město draka, se sídlem
Železničářská 507, Trutnov, IČ 26670003, na dobu určitou do 31.12.2018 za účelem zřízení skladu Galerie
draka.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2013 - 363 ]
náměstí Horníků čp. 496
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na 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) s obchodní firmou 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
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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 - 364 ]
Bulharská čp. 143
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na 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, s obchodní firmou
KMC spol. s r. o., se sídlem Bulharská 142, Trutnov, IČ 42194946, 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 o výměře 17.30 m²
od prodejny o výměře 72.70 m² v čp. 143 Bulharská ul. (sádrokartonové zaslepení dveří nejpozději
do 15.06.2013)
[ 2013 - 365 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením 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 pí
, s místem podnikání
, na dobu určitou do 30.11.2018, za nájemné dohodou ve výši 104808,- Kč/rok za nebytové prostory,
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.
Pozemky - záměr města
[ 2013 - 366 ]
st.p. 711 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
2
se zveřejněním záměru města prodat st.p. 711 (209 m ), st. p. 712 (207 m ) a st. p. 713 (210 m ) - celkem
626 m² v k. ú. Horní Staré Město jednotlivým spoluvlastníkům bytových jednotek tak, jak mají podíly
na domě, za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně
z převodu nemovitostí.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města prodat Společenství vlastníků jednotek domu čp. 450. 451, 452 Fialková
v Trutnově část p. p. 933/17 (cca 80 m²) v k. ú. Horní Staré Město za kupní cenu 1,- Kč/m² - jako okapový
chodníček a část p. p. 933/17 (cca 40 m²) v k. ú. Horní Staré Město za kupní cenu 250,- Kč/m² - jako
přístupový chodník. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu
nemovitostí.
[ 2013 - 367 ]
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část
(cca16 m²) v k. ú. Horní Staré Město pí
k umístění stávající kůlny za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok. O pronájem bude rozšířena
nájemní smlouva č.
. V případě oprav na vodovodním řadu bude kůlna odstraněna na náklady
nájemce.
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[ 2013 - 368 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část
(cca 446 m²)
na dobu
neurčitou p.
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba
či výsadba stromů není povolena.
[ 2013 - 369 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
(112 m²)
na dobu neurčitou
p.
i za účelem údržby pozemku za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba
či výsadba stromů není povolena. Nájemce je povinen umožnit vstup a vjezd na pronajatý pozemek
za účelem oprav kanalizace.
[ 2013 - 370 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
(224 m²)
na dobu neurčitou
p.
k zahrádkářským účelům a k zajištění přístupu za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok.
Jakákoliv výstavba či výsadba stromů není povolena.
[ 2013 - 371 ]
p. p. 97/2, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 97/2 (cca 2 m²) v k. ú. Dolní Staré Město Horské
veterinární klinice s. r. o. na dobu neurčitou k umístění směrové tabule za nájemné ve výši 1500,- Kč/m²
pohledové plochy/rok.
[ 2013 - 372 ]
, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
(13 m²) v k. ú. Trutnov pí
prodejního stánku na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 400,- Kč/m²/rok.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem
(13 m²) v k. ú. Trutnov s pí
dohodou ke dni 31.05.2013.

k umístění

[ 2013 - 373 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
(190 m²)
na dobu neurčitou pí
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,- Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů
není povolena.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem
(190 m²) v k. ú. Libeč s pí
dohodou ke dni 31.05.2013.
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Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2013 - 374 ]
st. p. 1291, k. ú. Horní Staré Město a další
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
prodat pozemky pod trafostanicemi, t.j.
- st. p. 1291 (52 m²), st. p. 735 (47 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 - 375 ]
p. p. 2 a další, k. ú. Debrné
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
vzít na vědomí přechod vlastnických práv k p. p. 2 (139 m²), p. p. 6 (1141 m²), p. p. 30/1 (452 m²), p. p. 30/2
(116 m²), p. p. 36 (213 m²), p. p. 77 (572 m²), p. p. 98 (260 m²), p. p. 104 (382 m²), p. p. 106/2 (797 m²), p. p.
124 (123 m²), p. p. 128 (388 m²), p. p. 138/1 (47 m²), p. p. 138/2 (107 m²), p. p. 138/3 (233 m²), p. p. 147
(315 m²), p. p. 151 (139 m²), p. p. 152 (1477 m²), p. p. 153/1 (643 m²), p. p. 176 (311 m²) a p. p. 532/5 (527
m²) v k. ú. Debrné.
Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
[ 2013 - 376 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
nesouhlasit se směnou pozemků
, za část
, část
v majetku města Trutnova.

T: *
o výměře 3761 m²
v majetku
a část
/1 - celkem cca 3094 m², vše v k. ú. Trutnov

[ 2013 - 377 ]
k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
souhlasit s prodejem části
(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.
[ 2013 - 378 ]

k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
souhlasit s prodejem části
(cca 227 m²) v k. ú. Horní Staré Město k rozšíření vlastních pozemků
manželům
za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 379 ]
p. p. 172/9, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
souhlasit s bezúplatným převodem p. p. 172/9 (35 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova z majetku ČR - Úřadu
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pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Trutnova. Jedná se o veřejnou zeleň.
[ 2013 - 380 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
souhlasit s prodejem
(3678 m²)
k výstavbě rodinného domu
a
za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2013 - 381 ]
p. p. 2213/18, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/18 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Čs. Letců, firmě Pekárny a cukrárny Náchod, a. s.
k umístění reklamního stojanu na dobu určitou od 01.05.2013 do 01.04.2014 za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 382 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(celkem 17 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
, p.
k umístění
reklamního stojanu (1 m²) na dobu určitou od 30.04.2013 do 31.03.2014 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den a
k umístění letní předzahrádky (16 m²) na dobu určitou od 30.04.2013 do 30.09.2013 za nájemné ve výši
1.50 Kč/m²/den.
[ 2013 - 383 ]
, 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 22.04.2013 do 31.12.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 384 ]
p. p. 1505/3, p. p. 1505/11, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 1505/3 a části p. p. 1505/11 (celkem 200 m²) v k. ú. Trutnov, ul. M. Pujmanové, firmě
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o. k umístění lešení za účelem zateplení domu čp. 286-288 na dobu
určitou do 31.08.2013.
[ 2013 - 385 ]
p. p. 2275/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2275/1 (4 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Na Lukách, firmě LEVNÝ SPORT s. r. o. k umístění
předzahrádky za účelem vystavování kol a lyží na dobu určitou od 01.05.2013 do 30.04.2014 za nájemné
ve výši 1,- Kč/m²/den.
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[ 2013 - 386 ]
p. p. 2213/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem tří parkovacích automatů, a to na p. p. 2213/1 (2 x 1 m²) Krakonošovo náměstí 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
pro firmu Auto Trutnov s. r. o. na dobu určitou od 16.04.2013 do 15.04.2014 za nájemné ve výši
1500,- Kč/m²/rok.
[ 2013 - 387 ]
p. p. 2198/56, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2198/56 (110 m²) v k. ú. Trutnov, ul. U Školy, k zařízení staveniště (maringotka,
stavební stroje) a k umístění skládky zásypového materiálu firmě Josef Munzar - EKOSTAV na dobu určitou
od 30.04.2013 do 30.06.2013 za nájemné ve výši 2,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 388 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
,
k umístění
reklamního stojanu a k vystavení zboží před prodejnou na dobu určitou od 30.04.2013 do 30.09.2013
za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 389 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem
(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. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být předem
odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2013 - 390 ]
p. p. 2090/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 240763 na pronájem části p. p. 2090/1 (510 m²) v k. ú. Trutnov se spol.
Telefónica Czech Republic, a. s. (původně ČESKÝ TELECOM, a. s.) s tříměsíční výpovědní lhůtou,
t.j. k 30.06.2013.
[ 2013 - 391 ]
p. p. 2383/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti DUPETO s. r. o., spočívající v právu
uložení a provozování stavby optického kabelu na části p. p. 2383/1, p. p. 2303/1, p. p. 2283/2, p. p. 855/3,
p. p. 855/1, p. p. 863/7, p. p. 2582, p. p. 868/1, p. p. 868/2, p. p. 2284/1, p. p. 876/8, p. p. 876/1, p. p. 2285/1,
p. p. 877/4, p. p. 877/1, p. p. 877/5, p. p. 877/6, p. p. 877/2, p. p. 2303/2, p. p. 2303/3, p. p. 1496/12, p. p.
1496/11, p. p. 1515/12, p. p. 1505/62, 1505/60, p. p. 1505/61, p. p. 1505/9, p. p. 1505/11, p. p. 1505/3, p. p.
1528/10, p. p. 1515/13, p. p. 1515/9, p. p. 2305/2, p. p. 1507/13, p. p. 1505/5, p. p. 1507/4, p. p. 1507/16, p.
p. 1496/4, p. p. 1496/16 a p. p. 1496/21 (délka celkem cca 1600 m) v k. ú. Trutnov, v celkovém rozsahu cca
4800 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
*
01.02
*
s tím, že úhrada za věcné břemeno bude uhrazena ve dvou splátkách, druhá splátka bude uhrazena
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nejpozději do 31.08.2013.
[ 2013 - 392 ]
p. p. 2076/1, p. p. 2076/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch Společenství pro dům čp. 213 Komenského ulice,
Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby kanalizační přípojky na části p. p. 2076/1 a p. p.
2076/2 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 60 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2013 - 393 ]
Barvířská čp. 27 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Barvířská 27, standardní byt, o vel. 1+1,
č. bytu 6, II. podlaží (kuchyň 10.71 m², pokoj 21.80 m², k bytu patří koupelna + WC 4.73 m², předsíň 2.97 m²,
topení etážové plynové, minimální měsíční nájemné 2074,- 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 - 394 ]
Krakonošovo náměstí čp. 67 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 67, standardní byt
o vel. 1+4, č. bytu 3, II. podlaží (kuchyň 11.48 m², 1. pokoj 15.17 m², 2. pokoj 13.20 m², 3. pokoj 27.45 m²,
4. pokoj 22.20 m², k bytu patří koupelna 4 m², WC 1.17 m², předsíň 20.06 m², spíž 1.00 m², komora 4.00 m²
a balkón 4.30 m², topení etážové plynové, minimální měsíční nájemné 6287,- 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 - 395 ]
Krakonošovo náměstí čp. 129 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 129, standardní byt
o vel. 1+5, č. bytu 1, II. a III. podlaží (kuchyň 9.10 m², 1. pokoj 16.50 m², 2. pokoj 27.20 m², 3. pokoj 13.85
m², 4. pokoj 13.50 m², 5. pokoj 17.70 m², k bytu patří koupelna + WC (2. patro) 5.00 m², WC + komora
(1. patro) 3.00 m², předsíň (přízemí - zádveří) 6.15 m², předsíň (1. patro) 10.00 m², předsíň (2. patro) 1.75
m², sklep 6.00 m² a půda 12.00 m², topení el. přímotop, úvodní cena pro jednání výše měsíčního nájemného
je 2000,- Kč). Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční
nájemné. Budoucí nájemce provede na vlastní náklady opravy bytu. Případnou změnu dispozice bytu je
nutné řešit se správcem majetku města Trutnova MEBYS Trutnov s. r. o. a rekonstrukci bytu řešit s odborem
výstavby.
Nájemní smlouva na byt bude uzavřena na dobu 20 let. Dále bude nabídnuté nájemné každoročně
valorizováno usneseními Rady města Trutnova v souladu s celostátně platnými předpisy, upravujícími
nájemní bydlení. Po 20 letech bude měsíční nájemné u standardního bytu, které je v současné době
v souladu se Zákonem č. 107/2006 Sb., který byl pro Trutnov naposledy uplatněn pro rok 2010, případně
nájemné ve výši, které bude stanoveno Radou města Trutnova pro byty v majetku města Trutnova.
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[ 2013 - 396 ]
Na Struze čp. 18
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Na Struze 18, standardní byt o vel. 1+3,
č. bytu 1, (kuchyň 30.00 m², 1. pokoj 25.00 m², 2. pokoj 15.00 m², 3. pokoj 15.00 m², k bytu patří koupelna
7.50 m², WC 1.20 m², předsíň 10.00 m², spíž 0.80 m², sklep 24.00 m² a půda 21.00 m², topení dálkové,
úvodní cena pro jednání výše měsíčního nájemného je 1708,- Kč). Byt bude pronajímán na základě
výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné. Budoucí nájemce provede na vlastní
náklady opravy bytu. Případnou změnu dispozice bytu je nutné řešit se správcem majetku města Trutnova
MEBYS Trutnov s. r. o. a rekonstrukci bytu řešit s odborem výstavby. Nájemní smlouva na byt bude
uzavřena na dobu 20 let. Dále bude nabídnuté nájemné každoročně valorizováno usneseními Rady města
Trutnova v souladu s celostátně platnými předpisy, upravujícími nájemní bydlení. Po 20 letech bude měsíční
nájemné u standardního bytu, které je v současné době v souladu se Zákonem č. 107/2006 Sb., který byl
pro Trutnov naposledy uplatněn pro rok 2010, případně nájemné ve výši, které bude stanoveno Radou
města Trutnova pro byty v majetku města Trutnova.
[ 2013 - 397 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s proplacením poměrné částky za vyúčtování za plyn na bytě

, kde nájemcem bytu je pí

[ 2013 - 398 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním výměny nájemců bytů
, č. bytu
5. NP o vel. 1+1, standardní byt (kuchyň
7.20 m², 1. pokoj 16.00 m², WC + koupelna 3.00 m², předsíň 3.90 m², kde současný nájemce je pí
s měsíčním nájemným ve výši 1494,- Kč a bytu
č. bytu , přízemí o vel. 1+3,
standardní byt (kuchyň 13.60 m², 1. pokoj 21.50 m², 2. pokoj 12.80 m², 3. pokoj 12.80 m², koupelna + WC
8.80 m², předsíň 4.40 m² a sklep 18.40 m², kde současný nájemce je p.
s měsíčním
nájemným ve výši 4761,- Kč. Nájemní smlouvy u bytů budou uzavřeny na dobu neurčitou.
[ 2013 - 399 ]

- VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli na adrese:
o vel. kk+1, standardní byt
předpl. nájemné
1.
105000,- 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.
souhlasí
*
02.01
*
s vyřazením z výběrového řízení na bytovou jednotku Dlouhá 573 pí Nikoly Kopecké
[ 2013 - 400 ]
Barvířská čp. 27
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
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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 - 401 ]
Na Vrchu čp. 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.
[ 2013 - 402 ]
Na Struze čp. 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 - 403 ]
Krakonošovo náměstí čp. 125 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 125 o vel. 1+2,
standardní byt, č. bytu 1, 2. podlaží (kuchyň 25.68 m², 1. pokoj 32.50 m², 2. pokoj 19.52 m², topení etážové
plynové, k bytu patří koupelna 4.55 m², WC 1.50 m², předsíň 21.50 m², komora 6.00 m², spíž 2.00 m²,
komora 6.00 m² a sklep 15.00 m², minimální měsíční nájemné 6616,- 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.
Majetek města - různé
[ 2013 - 404 ]
p. p. 722/12, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy na pronájem plochy 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.
ukládá
*
02.01 Urč:pí Bezděková
T:29.04.2013 *
uzavřít nájemní smlouvu s firmou EKO - IN CZ s. r. o.
[ 2013 - 405 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou objednatele u mandátní smlouvy č. 188/11/TU o monitorování elektronické zabezpečovací
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signalizace objektu z původního objednatele - Zlatnictví Perla, ERNEST and MARIO s. r. o., IČ 27433030,
Ernest Bushgjokaj na osobu fyzickou Rudolf Holub, IČ 11194715, Příčná 439, Dolní Lhota, od 01.05.2013
[ 2013 - 406 ]
MEBYS - dodatky ke smlouvám
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
schválit uzavření dodatků k Nájemní smlouvě, uzavřené mezi městem Trutnov a MEBYS Trutnov s. r. o.,
ke Smlouvě o převodu práv a povinností, uzavřené mezi městem Trutnov, MEBYS Trutnov s. r. o. a TJ
Lokomotivou Trutnov o. s., obě v předloženém znění a všechny dle znění a dodatek ke Smlouvě o závazku
veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, uzavřené mezi městem Trutnov a MEBYS Trutnov
s. r. o., v upraveném znění
[ 2013 - 407 ]
Krakonošovo náměstí čp. 73
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s instalací nové skříňky Pohřebním ústavem S.R.G. SDRUŽENÍM, se sídlem Komenského 63, Trutnov,
sloužící k vývěsu smutečního oznámení, na část pohledové plochy budovy čp. 73, Krakonošovo náměstí
ze strany ul. Horská
[ 2013 - 408 ]
VŘ "Městské koupaliště Trutnov"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výzvu k podání nabídek a prokázání kvalifikace na zakázku malého rozsahu "Oprava bazénu vč.
brouzdaliště na koupališti v Trutnově " VŘ
*
01.02
*
okruh firem obeslaných výzvou
*
01.03
*
komisi pro otevírání obálek s nabídkami v navrženém znění
*
01.04
*
komisi pro hodnocení nabídek v navrženém znění
Finanční záležitosti
[ 2013 - 409 ]
Rozpočet města na rok 2013 - úpravy
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
schválit "Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2013 - rozpočtové opatření č. 1" dle předloženého návrhu
[ 2013 - 410 ]
Finanční příspěvky - "kultura a zájmová činnost"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
schvaluje finanční příspěvky pro rok 2013 do výše 50000.00 Kč v kategorii KULTURA A ZÁJMOVÁ
ČINNOST dle upraveného návrhu kulturní komise rady města
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
schválit finanční příspěvky pro rok 2013 v kategorii KULTURA A ZÁJMOVÁ ČINNOST, které přesahují částku
50000.00 Kč, dle předloženého návrhu kulturní komise rady města
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[ 2013 - 411 ]
Finanční příspěvky - kategorie sport
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvky pro rok 2013 do výše 50000.00 Kč v kategorii SPORT dle předloženého návrhu komise
pro sport a využití sportovních zařízení
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
schválit finanční příspěvky pro rok 2013 v kategorii SPORT, ktkeré přesahují částku 50000.00 Kč,
dle předloženého návrhu komise pro sport a využití sportovních zařízení
Různé
[ 2013 - 412 ]
Vodovod Lhota - Bezděkov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
změnu subdodavatele prací na akci "Vodovod Lhota - Bezděkov"
[ 2013 - 413 ]
Příspěvky na technickou a dopravní infrastrukturu
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
schválit poskytnutí příspěvku na technickou a dopravní infrastrukturu za účelem podpory bytové výstavby
v níže uvedených částkách na jednu bytovou jednotku"
1)
Trutnov .................. 80000,- Kč/1 b.j.
2)
, Trutnov…. 80000,- Kč/1 b.j.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
určit žadateli
povinnost umožnit městu Trutnovu bezúplatné užívání
komunikace v souladu se Zásadami č. 1/2008, čl. 5, odst. 2)
[ 2013 - 414 ]
Města Trutnov a Swidnica podporují podnikání
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
zrušit usnesení zastupitelstva města 2011-161/3 z 27.06.2011 v plném znění
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
v případě podpory dotací projektu "Města Trutnov a Swidnica podporují podnikání" jej zařadit do plánu a
rozpočtu města na roky 2013 až 2015
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
vyčlenění finančních prostředků do výše 1.5 mil. Kč v rozpočtu města na realizaci a předfinancování naší
části projektu
*
01.04 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
pokrytí 10 % uznatelných nákladů a 100 % případně neuznatelných nákladů naší části projektu z rozpočtu
města
*
01.05 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
uložit Ing. Francovi zajištění podepsání partnerské smlouvy s partnerem projektu v termínu do 31.05.2013
[ 2013 - 415 ]
Drobné památky v okolí města
rada města
schvaluje
*
01.01
*
záměr získání bezprizorních drobných památek, nacházejících se na katastru Trutnov, do majetku města
Trutnova
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doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
schválit záměr získání bezprizorních drobných památek, nacházejících se na katastru Trutnov, do majetku
města Trutnova
*
02.02 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
uložit Ing. Kučerovi učinit neodkladné právní kroky k získání bezprizorních drobných památek nacházejících
se na katastru Trutnova do majetku města Trutnova formou jejich prohlášení za věci nalezené
[ 2013 - 416 ]
Muzeum Podkrkonoší - oprava střechy - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby "Oprava střechy Muzea Podkrkonoší v Trutnově"
*
01.02
*
pořadí nabídek dle ekonomické výhodnosti následovně:
na 1. místě - KLEPOCOL, s. r. o., Lačnov 322, Svitavy s cenou 2466148,- Kč vč. DPH
na 2. místě - ALFA CZ, s. r. o., Resslova 929, Hradec Králové s cenou 2502760,- Kč vč. DPH
na 3. místě - GOS CZ, s. r. o., Skřivánčí 958, Trutnov s cenou 2607032,- Kč vč. DPH
na 4. místě - FAST střechy, s. r. o., Smetanova 2065, Náchod s cenou 2613034.44 Kč vč. DPH
na 5. místě - TESLICE CZ, s. r. o., Jiráskova 701, Vsetín s cenou 2886058.31 Kč vč. DPH
na 6. místě - LESTAV, s. r. o., Žírecká podstráň 70, Dvůr Králové n. Labem s cenou 3144980,- Kč vč. DPH
na 7. místě - HEST, s. r. o., Palackého 54, Nechanice s cenou 3331020.836 Kč vč. DPH
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:29.04.2013 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou KLEPOCOL, s. r. o., Svitavy
[ 2013 - 417 ]
Komunikace Obránců Míru - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce ulic Obránců Míru, Husova"
*
01.02
*
pořadí nabídek dle ekonomické východnosti následovně:
na 1. místě - EUROVIA CS, a. s., Piletická 498, Hradec Králové s cenou 4378222,- Kč vč. DPH
na 2. místě - COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, Praha 9 s cenou 4519350,- Kč vč. DPH
na 3. místě - M-SILNICE, a. s., Husova 1697, Pardubice s cenou 4667043.57 Kč vč. DPH
na 4. místě - KENVI CZ, s. r. o., Tutleky 90, Kostelec nad Orlicí s cenou 5486188,- Kč vč. DPH
na 5. místě - STRABAG, a. s., Kladská 1082, Hradec Králové s cenou 6005549,- Kč vč. DPH
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:29.04.2013 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou EUROVIA CS, a. s., Hradec Králové, po odsouhlasení
způsobu financování stavby zastupitelstvem města
[ 2013 - 418 ]
Kulturní cena města Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
udělit Kulturní cenu města Trutnova p.
, předsedovi občanského sdružení Trutnov - město
draka, za významný přínos k obohacení kulturního života ve městě a za významný podíl na rozšíření
novodobého turistického zájmu o město a jeho historii i mytologii.
[ 2013 - 419 ]
Provoz naučné stezky 1866
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
schválit uzavření Smlouvy o provozu naučné stezky "Po stopách války 1866 - Den bitvy u Trutnova 27.06."
v předloženém znění
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[ 2013 - 420 ]
Dar na sochu Rýbrcoula
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím daru ve výši 300000,- Kč od společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, 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 50000,- Kč od společnosti BAK stavební společnost, a. s. 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 - 421 ]
Smlouva o poskytování služeb public relations
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. 211/12/K ze dne 30.04.2012, kterým se účinnost
této smlouvy prodlužuje do dne nabytí účinnosti nové smlouvy o poskytování služeb public relations
pro město Trutnov, uzavřené na základě vyhlášeného výběrového řízení, maximálně však do 31.07.2013,
v navrženém znění
[ 2013 - 422 ]
Znak a logo města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku a loga města Trutnova společností ZPA Smart Energy, a. s. na propagačních
materiálech oslav 20. výročí nové éry elektrotechnického průmyslu v Trutnově
[ 2013 - 423 ]
Znak města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku občanským sdružením Trutnov - město draka na tiskoviny určené k propagaci
dračích slavností "Už ho nesou! Aneb O pokladech"
[ 2013 - 424 ]
Logo města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím loga města Trutnova Územní organizací Trutnov Svazu diabetiků ČR na plakátech
akce "Veřejné měření koncentrace cukru v krvi - glykemie pro občany města Trutnova", která se bude konat
16.04.2013 ve velkém sále MěÚ Trutnov.
[ 2013 - 425 ]
Znak města a převzetí patronátu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova občanským sdružením Přátelé dobrého vína o. s.
k propagačním účelům při organizování akce "Trutnovské vinařské slavnosti 2013", která se koná dne
25.05.2013 na Krakonošově náměstí a ve Staré radnici v Trutnově
*
01.02
*
s převzetím patronátu města Trutnova nad akcí "Trutnovské vinařské slavnosti 2013".
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[ 2013 - 426 ]
VŘ na poskytování služeb public relations
rada města
jmenuje
*
01.01
*
jako zadavatel výběrového řízení "Poskytování služeb public relations", vypsaného dne 18.03.2013, komisi
pro otevírání obálek v navrženém složení
[ 2013 - 427 ]
Pracovní poměr ředitele ZŠ V Domcích a ZŠ R.Frimla
rada města
souhlasí,
*
01.01
*
že nebude vyhlášen konkurz na ředitele Základní školy, Trutnov, V Domcích 488 a Základní školy, Trutnov,
R. Frimla 816, přestože dle přechodných ustanovení zákona č. 472/2011 Sb. (čl. II bod 5 písm. b) ředitelkám
uvedených škol končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem
31. července 2013, a to za splnění podmínky dle bodu 3. tohoto usnesení.
bere na vědomí,
*
02.01
*
že v uvedených případech při nevyhlášení konkurzu do 30. dubna 2013, za splnění podmínky dle bodu
3. tohoto usnesení, se prodlužuje pracovní poměr
, ředitelky Základní školy,
Trutnov, V Domcích 488 a pracovní poměr
, ředitelky Základní školy, Trutnov, R. Frimla
816 o dalších 6 let, t.j. do 31. července 2019.
pověřuje
*
03.01
*
místostarostu města Mgr. Tomáše Hendrycha, aby do 25. dubna 2013 zajistil změny pracovního poměru
uvedených ředitelek škol z doby neurčité na dobu určitou
*
03.02
*
místostarostu města Mgr. Tomáše Hendrycha vydáním potvrzení o výkonu funkce uvedených ředitelek škol
na dobu určitou do 31. července 2019
[ 2013 - 428 ]
VŘ "Oprava střechy ZUŠ Trutnov, Školní 151"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
vyzývací řízení na akci "Oprava střechy ZUŠ Trutnov, Školní 151"
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek, komisi pro posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků dle předloženého
návrhu
[ 2013 - 429 ]
VŘ "Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
vyzývací řízení na akci "Oprava a zateplení střešního pláště pavilonu L a hospodářské budovy Mateřské
školy, Trutnov, Komenského 485"
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek, komisi pro posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků dle předloženého
návrhu
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[ 2013 - 430 ]
Žádosti o umístění v DPS
rada města
schvaluje
*
01.01
*
stanoviska Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 21.03.2013 k podaným žádostem o umístění
do Domu s pečovatelskou službou Trutnov dle předloženého návrhu
souhlasí
*
02.01
*
na základě stanoviska Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 21.03.2013 s doplněním a současně
s přednostním umístěním p.
, Slovanské náměstí 165, Trutnov na pořadník k přidělení bytu
v DPS na rok 2013
[ 2013 - 431 ]
Měření hluku u autobusové zastávky v ul. ČSA
rada města
neshledala
*
01.01
*
nedostatky v postupu Městského úřadu Trutnov na stížnost obyvatel domu čp. 244 v ulici ČSA na nadměrný
hluk
nesouhlasí
*
02.01
*
s provedením měření hluku u domu čp. 224 u autobusové zastávky v ulici Československé armády
v Trutnově na náklady města Trutnova
[ 2013 - 432 ]
Smlouva o úschově finančních prostředků
rada města
schvaluje
*
01.01
*
v postavení jediného společníka společnosti Správa sportovišť Trutnov, s. r. o. zrušení účtu společnosti a
uzavření smlouvy o úschově dle předloženého návrhu
souhlasí
*
02.01
*
s uzavřením smlouvy o úschově finančních prostředků dle předloženého návrhu
[ 2013 - 433 ]
Dotace na letním stadionu
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.04.2013 *
souhlasit s podáním žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o změnu dotačních podmínek
v areálu letního stadiónu dle předloženého návrhu
[ 2013 - 434 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 29. dubna 2013 od 15:00 hod v zasedací místnosti č. 301
MěÚ.
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

18

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

