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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2013 - 489 ]
Na Nivách čp. 57
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.06.2013 *
schválit záměr prodeje nemovitostí - domu čp. 57 ulice Na Nivách na pozemku st. p. 536, spolu s pozemkem
st. p. 536 a pozemkem p. p. 251/1, vše v části obce Střední Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 22.01.2012, novým obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů mimo
Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní
cenou pro jednání 4 250 000,- Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2013 - 490 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v čp.
, umístěný ve II. NP o výměře
15.23 m² (1 provozovna) pí
,
, na dobu neurčitou za nájemné dohodou ve výši
8 832,- Kč/rok za provozovnu včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem
provozování holičství a kadeřnictví. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor
k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemního vztahu nebude zhodnocení
nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
[ 2013 - 491 ]
Krakonošovo náměstí čp. 23
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 23 Krakonošovo náměstí, umístěné v I. NP o celkové výměře
27.25 m² s ukončením nájemní smlouvy s obchodní firmou Pipi gril s. r. o. ke dni 31.07.2013
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 23 Krakonošovo náměstí, umístěné
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v I. NP o celkové výměře 27.25 m² (1 prodejna 24.11 m², 1 výloha 1.14 m² a 1 WC 2.00 m²) na dobu určitou
5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 2 223,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, výlohu, 1 111,- Kč/m²/rok
za provozovnu služeb, 695,- 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.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2013 - 492 ]
Školní čp. 13
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o výpůjčce 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.
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Tomáš Komárek
uzavřít smlouvu o výpůjčce

T:27.05.2013 *

Pozemky - záměr města
[ 2013 - 493 ]
p. p. 2840/2, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 2840/2 (902 m²) v k. ú. Babí k rozšíření vlastních pozemků
společnosti LOM Babí, a. s., za kupní cenu dle znaleckého posudku. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 494 ]
p. p. 2949, p. p. 2950, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2949 (cca 150 m²) a p. p. 2950 (cca 170 m²) v k. ú. Trutnov
SVJ Železničářská 442 - 443 v Trutnově k rozšířeních vlastních pozemků za kupní cenu 300,- Kč/m².
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 495 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat
o výměře 1644 m² v
manželům
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 150,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 496 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat podíl
o výměře 323 m² v k. ú. Trutnov p.
za kupní cenu 6 848,- Kč a podíl 3751/44427 na st. p. 924 o výměře 323 m² v k. ú. Trutnov
p.
za kupní cenu 6 848,- Kč. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, uhradí kupující.
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[ 2013 - 497 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města směnit část
cca 100 m²) ve vlastnictví města Trutnov za část
(cca 110 m²) ve vlastnictví p.
a p.
, vše v k.ú.
.
Směna proběhne bez finančního vyrovnání s tím, že veškeré náklady spojené se směnou budou hrazeny
oběma smluvními stranami jednou polovinou.
[ 2013 - 498 ]
p. p. 143/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města směnit část p. p. 143/1 (cca 222 m²), část p. p. 1622/1 (cca 2 626 m²), část
141/1 (cca 196 m²), část p. p. 1693 (cca 1 m²), část p. p. 162/20 (cca 6 m²) a část p. p. 1622/2 (cca 28 m²)
v k. ú. Poříčí u Trutnova ve vlastnictví firmy KASPER CZ s. r. o. za p. p. 1409/16 (1 141 m²), část p. p.
1409/12 (cca 1 299 m²), část p. p. 1409/15 (cca 443 m²) a část p. p. 61/3 (cca 31 m²) v k. ú. Poříčí u
Trutnova ve vlastnictví města Trutnova s tím, že směna bude realizována bez doplatku. Náklady spojené
s převodem budou hrazeny každou stranou z jedné poloviny.
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.06.2013 *
zrušit usnesení ZM 2008-311/7 ze dne 01.12.2008
[ 2013 - 499 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část

(cca 159 m²) v k. ú. Trutnov p.

na dobu neurčitou k vybudování výhybny a k rozšíření komunikace za stávajících
podmínek nájemní smlouvy č.
.
[ 2013 - 500 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
(435 m²) v k. ú. Trutnov pí
na dobu
neurčitou jako manipulační plochu za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok. Parkování vozidel a jakákoliv výstavba
a výsadba jsou zakázány.
bere na vědomí
*
02.01
*
ukončení nájemní smlouvy č.
na pronájem
z důvodu úmrtí nájemce.

(435 m²) v k. ú. Trutnov s p.

[ 2013 - 501 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část
(30 m²) a část
(17 m²) v k. ú. Trutnov
pí
na dobu neurčitou, z toho 44 m² k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
5,- Kč/m²/rok a 3 m² k umístění kůlny za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem části
(47 m²) v k. ú. Trutnov s pí
dohodou k 30.06.2013.
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[ 2013 - 502 ]
p. p. 1146 a další, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1146 (cca 4797 m²), p. p. 1147 (421 m²) a p. p. 1149
(791 m²) v k. ú. Volanov sdružení KRKONOŠSKÝ AUTOMOTO KLUB V AČR na dobu neurčitou k sečení
za nájemné ve výši 0.10 Kč/m²/rok. Je povoleno parkování automobilů a přívěsů při pořádání závodů.
[ 2013 - 503 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1933/17 (cca 430 m²) v k.ú. Trutnov
za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně
z převodu nemovitostí.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2013 - 504 ]
st. p. 711 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.06.2013 *
souhlasit s prodejem st. p. 711 (209 m²), st. p. 712 (207 m²), st. p. 713 (210 m²) - 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.
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.06.2013 *
souhlasit s prodejem Společenství vlastníků jednotek domu čp. 450, 451, 452 Fialková v Trutnově části 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 - 505 ]
, k.ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.06.2013 *
nesouhlasit s prodejem části
(cca 650 m²) v k.ú. Trutnov k zahrádkářským účelům p.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2013 - 506 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(30 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, pí
k umístění letní předzahrádky na dobu určitou od 30.05.2013 do 30.09.2013 za nájemné ve výši 1.50
Kč/m²/den.
[ 2013 - 507 ]
p. p. 172/1, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 172/1 (250 m²) v k. ú. Lhota u Trutnova, ul. Bezděkovská, firmě BAK stavební
společnost, a. s. k umístění zařízení staveniště v souvislosti se stavbou vodovodu Lhota Bezděkov na dobu
určitou od 08.05.2013 do 31.10.2013.
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[ 2013 - 508 ]
st. p. 114, p. p. 2213/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části st. p. 114 (60 m²) a části p. p. 2213/1 (30 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
p. Josefu Středovi za účelem opravy dlažby u domu čp. 69 a k stání 3 montážních vozidel (multicar 4H9
7335, nakladač KRAMER 750-HO20058, Volkswagen Transporter - 5H2 3587) na dobu určitou
od 14.05.2013 do 30.06.2013.
[ 2013 - 509 ]
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(cca 16 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. 013011. V případě
oprav na vodovodním řadu bude kůlna odstraněna na náklady nájemce.
[ 2013 - 510 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(453 m²) v
p.
na dobu neurčitou
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů není
povolena.
[ 2013 - 511 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem
(112 m²) v k. ú.
p.
na dobu neurčitou
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 - 512 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem
(224 m²) v k. ú.
p.
na dobu neurčitou
k zahrádkářským účelům a k zajištění přístupu za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba
či výsadba stromů není povolena.
[ 2013 - 513 ]
p. p. 97/2, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 97/2 (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 1 500,- Kč/m² pohledové plochy/rok.
[ 2013 - 514 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem
(13 m²) v k. ú. Trutnov pí
určitou 5 let za nájemné ve výši 400,- Kč/m²/rok.
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k umístění prodejního stánku na dobu

[ 2013 - 515 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem
(190 m²) v
na dobu neurčitou k zahrádkářským účelům
za nájemné ve výši 2,- Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů není povolena.
[ 2013 - 516 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s rozšířením účelu pronájmu u nájemní smlouvy č.
na pronájem části
(530 m²) v k. ú.
Trutnov, uzavřené s p.
, o pořádání Trutnovského blešáku Kafírna a výtvarné dílny
za stávajících podmínek nájemní smlouvy.
[ 2013 - 517 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
s ukončením nájemní smlouvy č.
dohodou k 30.06.2013.

*
na pronájem části

[ 2013 - 518 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem části
s p.
dohodou k 31.12.2012
[ 2013 - 519 ]
k. ú. Horní Staré Město
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
ukončení nájemní smlouvy č.
na pronájem části
s pí
z důvodu úmrtí nájemce.

(50 m²) v k. ú. Trutnov s pí

(18 m²) v k. ú. Trutnov

(24 m²) v k. ú. Horní Staré Město

[ 2013 - 520 ]
a další,
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch p.
, spočívajícího v právu uložení a
provozování stavby vodovodní přípojky na části
, k. ú.
v celkovém rozsahu cca 39 m². Jednotková cena činí 33.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2013 - 521 ]
p. p. 64/12 a další, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování stavby kabelového vedení NN na části p. p. 64/12, p. p. 64/14, p. p. 64/7
a p. p. 64/2 v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu cca 126 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² +
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2013 - 522 ]
p. p. 2263, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování stavby kabelového vedení NN na části p. p. 2263 v k. ú. Trutnov. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2013 - 523 ]
p. p. 2143/2 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování stavby kabelového vedení NN na části p. p. 2143/2, p. p. 2132/13 a p. p. 2899
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.
[ 2013 - 524 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch
, spočívajícího v právu uložení a
provozování stavby vodovodní přípojky na části
v celkovém rozsahu cca 60 m². Jednotková cena činí 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2013 - 525 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výměnou nájemců bytů
č. bytu 16, 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 1 494,- Kč a bytu
, č. bytu 1, 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
4 761,- Kč. Nájemní smlouvy u bytů budou uzavřeny na dobu neurčitou.
[ 2013 - 526 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výměnou nájemců bytů
, č. bytu 4, 2. NP o vel. 1+2, standardní byt (kuchyň 8.41 m²,
1. pokoj 19.19 m², 2. pokoj 13,43 m², WC 1.13 m², koupelna 2.81 m², předsíň 4.28 m², spíž 0,36 m² a sklep
4,45 m², kde současnými nájemci jsou
s měsíčním nájemným ve výši 2 788,- Kč a
bytu
, č. bytu 3, 1. NP o vel. 1+4, standardní byt (kuchyň 8,96 m², 1. pokoj 19,40 m², 2. pokoj
19,80 m², 3. pokoj 9,75 m², 4. pokoj 12,61 m², koupelna 2,81 m², WC 1,13 m², předsíň 4,37 m², spíž 0,36 m²
a sklep 5,93 m², kde současný nájemce je pí
s měsíčním nájemným ve výši 4 391,- Kč.
Nájemní smlouvy u bytů budou uzavřeny na dobu neurčitou.
[ 2013 - 527 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt
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s manž.

[ 2013 - 528 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením současné nájemní smlouvy s manž.
ke dni uzavření
nové nájemní smlouvy s manž.
na byt
o vel. 1+2
na dobu určitou 1 rok. Nájemní smlouva na byt se bude prodlužovat opět na 1 rok za podmínky řádného
hrazení nájemného a služeb spojené s bytem
*
01.02
*
s prominutím placení poloviny poplatku z prodlení z dluhu na bytě
manž.
ve výši 15 884,- Kč
[ 2013 - 529 ]
Bulharská čp. 56 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská 56 o vel. 1+2, standardní byt,
č. bytu 4, III. NP (kuchyň 9,31 m², 1. pokoj 18,57 m², 2. pokoj 7,50 m², k bytu patří WC 1,00 m², koupelna
4,50 m², předsíň 2,50 m², topení etážové plynové, minimální měsíční nájemné 2 237,- 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 50 000,- Kč. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2013 - 530 ]
Dlouhá čp. 646 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov 2, Dlouhá 646 o vel. 1+1, standardní byt,
č. bytu 13, IV. NP (kuchyň 27,98 m², pokoj 12,36 m², k bytu patří koupelna 3,60 m², WC 1,53 m², předsíň
5,79 m², lodžie 7,20 m² a sklep 2,52 m², topení dálkové, měsíční nájemné 2 555,- Kč). Byt bude pronajímán
na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet předplacení nájemného. Předplacení
nájemného bude v minimální výši 50 000,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Majetek města - různé
[ 2013 - 531 ]
MEBYS - VŘ "Oprava fasád"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
podmínky podlimitního řízení k zajištění dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku ve zjednodušeném
podlimitním řízení "Oprava fasád" dle upraveného návrhu
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek dle předloženého návrhu
*
02.02
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu
[ 2013 - 532 ]
MEBYS - VŘ "Zimní stadion"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
podmínky k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zimní stadion
A) ozvučení haly
B) časomíra a ovládací pult"
dle předloženého návrhu
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jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek dle předloženého návrhu
*
02.02
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu
[ 2013 - 533 ]
Školní čp. 13
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 domu čp. 13 v ul. Školní ze strany
ul. Horská
[ 2013 - 534 ]
Letní koupaliště
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města poskytnout do užívání formou podnájmu část st. p. 5748 (cca 2 m²) v k. ú.
Trutnov na dobu určitou od 01.06.2013 do 31.08.2013 za měsíční nájemné ve výši 4 000,- Kč bez DPH firmě
David Suk.
[ 2013 - 535 ]
Nabídka společnosti eCENTRE
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
nabídku společnosti eCENTRE na organizaci elektronické aukce na nákup energií (elektřiny a zemního
plynu) pro občany a malé firmy obvodu města Trutnova za účelem snížení nákladů pro domácnosti
souhlasí
*
02.01
*
s tím, aby MěÚ Trutnov vstoupil do jednání se společností eCENTRE za účelem nabídky a organizace
sdružení poptávky občanů pro možnost zapojení do aukce na energie pro domácnosti a malé firmy.
Finanční záležitosti
[ 2013 - 536 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek v kategorii "KULTURA" ve výši 20 000,- Kč obci Malé Svatoňovice, Nádražní 105, Malé
Svatoňovice na částečné krytí nákladů spojených s organizací 7. ročníku literárního festivalu Studánecká
Čapkiana
*
01.02
*
finanční příspěvek v kategorii "OSTATNÍ" ve výši 10 000,- Kč pro DECARO RMG, s. r. o., IČ 61943762,
Hostivice, jako příspěvek na 4. ročník projektu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů.
Různé
[ 2013 - 537 ]
Hřiště Čtyřlístek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. VCE 18_13 na úhradu nákladů projektu s názvem "Hřiště
Čtyřlístek" dle předloženého návrhu
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ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:20.05.2013 *
zajistit uzavření smlouvy s Nadací ČEZ
[ 2013 - 538 ]
Dar na sochu Rýbrcoula
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím daru ve výši 50 000,- Kč od společnosti AUTOSTYL, 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 100 000,- Kč od společnosti KASPER KOVO 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 navržených zněních.
[ 2013 - 539 ]
Komise sociálních služeb Rady KHK
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
nominaci Mgr. Tomáše Hendrycha za Trutnov - obec s rozšířenou působností - do Komise Rady
Královéhradeckého kraje pro plánování a financování sociálních služeb
[ 2013 - 540 ]
VŘ "Mateřská škola-oprava a zateplení střeš.pláště"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na akci "Oprava a zateplení střešního pláště pavilonu L a hospodářské budovy
Mateřské školy, Trutnov, Komenského 485" dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:pí Kubečková, ředitelka MŠ T:27.05.2013 *
uzavřít smlouvu o dílo s vítěznou firmou GOS cz s. r. o., Skřivánčí 958, Trutnov, IČ 28812191
[ 2013 - 541 ]
Základní škola, Trutnov, Komenského 399
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelových finančních darů Základní školou, Trutnov, Komenského 399 od firmy Tyco Electronics
EC Trutnov s. r. o., Komenského 821, Trutnov, IČ 47455403 a od firmy NOR a. s., Lípová 509, Trutnov, IČ
13585312, dle předloženého návrhu
[ 2013 - 542 ]
Znak obce
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s užitím znaku města Trutnova členy Zastupitelstva města Trutnova či politickými subjekty, které mají
zastoupení v Zastupitelstvu města Trutnova.
[ 2013 - 543 ]
Podání ústavní stížnosti - koupaliště
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním ústavní stížnosti proti rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 9, sp. zn. 53 C 155/2007,
Městského soudu v Praze, sp. zn. 69 Co 368/2011 a Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 32 Cdo 740/2012.
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[ 2013 - 544 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 27. května 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

