Město Trutnov – rada města
Zpracováno dne : 22.07.2013
Usnesení
z 15. schůze rady města ze dne 22. července 2013
OBSAH
Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
2013 - 796/15 Palackého čp. 256
Mgr. Hendrych
2013 - 797/15 Horská čp. 238
Mgr. Hendrych
2013 - 798/15 Oblanov č.e. 21
Mgr. Hendrych
Nebytové prostory - záměr města
2013 - 799/15
Mgr. Hendrych
2013 - 800/15
Mgr. Hendrych
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
2013 - 801/15 Krakonošovo náměstí čp. 73
Mgr. Hendrych
2013 - 802/15
Mgr. Hendrych
2013 - 803/15
Mgr. Hendrych
2013 - 804/15
Mgr. Hendrych
2013 - 805/15
Mgr. Hendrych
2013 - 806/15
Mgr. Hendrych
2013 - 807/15 Polská čp. 367
Mgr. Hendrych
Pozemky - záměr města
2013 - 808/15
Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2013 - 809/15 st. p. 3536/2, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2013 - 810/15
Mgr. Hendrych
2013 - 811/15 p. p. 2074 a další, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2013 - 812/15
Mgr. Hendrych
2013 - 813/15
Mgr. Hendrych
2013 - 814/15 p. p. 2084 a další, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2013 - 815/15 p. p. 309/1, p. p. 308/1, k. ú. Lhota u Trutnova
Mgr. Hendrych
2013 - 816/15
Mgr. Hendrych
2013 - 817/15
Mgr. Hendrych
2013 - 818/15
Mgr. Hendrych
2013 - 819/15
Mgr. Hendrych
2013 - 820/15 p. p. 2/1, p. p. 1564/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2013 - 821/15
Mgr. Hendrych

1

2013 - 853/15
2013 - 854/15

Mgr. Hendrych
p. p. 1274/1, p. p. 1302/3, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych

2013 - 855/15
Mgr. Hendrych
2013 - 856/15
Mgr. Hendrych
Pozemky - různé
2013 - 857/15 Zásady č. 2/2004
Mgr. Hendrych
Bytové záležitosti
2013 - 858/15
, prominutí části poplatku z prodlení
Mgr. Hendrych
Majetek města - různé
2013 - 859/15 Účelový materiálový dar městu
Mgr. Hendrych
2013 - 860/15 MEBYS Trutnov - "Oprava fasád"
Mgr. Hendrych
2013 - 861/15 MEBYS Trutnov - "Ozvučení haly"
Mgr. Hendrych
2013 - 862/15 Elektronické aukce na energie
Mgr. Hendrych
Finanční záležitosti
2013 - 863/15 Provozování MHD v r. 2012
Mgr. Adamec
2013 - 864/15 Hospodaření města za roky 2013 - 2016
Mgr. Adamec
2013 - 865/15 ZŠ Komenského - převod prostředků
Mgr. Adamec
2013 - 866/15 Hospodaření PO k 30.06.2013
Mgr. Adamec
Různé
2013 - 867/15 Půjčky ze SFRB - smlouva o půjčce
Ing. Horynová
2013 - 868/15 Aktualizace Územně analytických podkladů pro ORP
Ing. Horynová
2013 - 869/15 Trutnovský drak, Svidnický gryf
Ing. Horynová
2013 - 870/15 Vodovod Lhota - Bezděkov
Ing. Horynová
2013 - 871/15 Česko-polské sportování předškolních dětí
Ing. Horynová
2013 - 872/15 Komunikace Obránců míru, Husova - přeložka kabelů
Ing. Horynová
2013 - 873/15 Kanalizace Volanov - opěrná zídka a stoka S12
Ing. Horynová
2013 - 874/15 Žádosti o umístění v DPS
Mgr. Adamec
2013 - 875/15 Pronájem nebytových prostor v budovách škol
Mgr. Adamec
2013 - 876/15 Přijetí účelových finančních darů PO
Mgr. Adamec
2013 - 877/15 ZŠ R. Frimla - nákup a montáž herních prvků
Mgr. Adamec
2013 - 878/15 ZŠ R. Frimla - přijetí účelového fin. daru
Mgr. Adamec
2013 - 879/15 EKO-KOM a. s. - smlouva o výpůjčce
Mgr. Adamec
2013 - 880/15 Správa sportovišť Trutnov, s. r. o.
Mgr. Adamec
2013 - 881/15 Příští schůze rady města
Mgr. Adamec

3

Kontrola plnění usnesení
[ 2013 - 696 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2013 - 703 ] RM 04.02 Urč.:Bc. Nýdrle
[ 2013 - 716 ] RM 02.01 Urč.:Mgr. Tomáš Komárek
[ 2013 - 718 ] RM 02.01 Urč.:Mgr. Petr Horčička
[ 2013 - 772 ] RM 02.01 Urč.:Mgr. Petr Horčička
[ 2013 - 777 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2013 - 778 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2013 - 779 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2013 - 784 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2013 - 785 ] RM 03.01 Urč.:Mgr. Rathouský
[ 2013 - 786 ] RM 03.01 Urč.:Mgr. Rathouský
[ 2013 - 787 ] RM 02.01 Urč.:Mgr. Rathouský
[ 2013 - 788 ] RM 02.01 Urč.:Mgr. Rathouský
[ 2013 - 789 ] RM 02.01 Urč.:Mgr. Rathouský
[ 2013 - 793 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Kopecký

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

: 02.09.2013
: splněn
: splněn
: 02.09.2013
: splněn
: splněn
: splněn
: splněn
: 02.09.2013
: splněn
: splněn
: splněn
: 02.09.2013
: splněn
: splněn

Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2013 - 796 ]
Palackého čp. 256
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2013 *
přípravu prodeje a zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - domu čp. 256 Palackého ul. na pozemku st. p.
1465, spolu s pozemkem st. p. 1465 a pozemkem p. p. 2000/4, vše v části města Horní Předměstí, v obci
Trutnov, k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 22.07.2012, obecným zveřejněním na dobu
min. 30 dnů, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, s úvodní cenou
k jednání ve výši 2850000,- Kč
[ 2013 - 797 ]
Horská čp. 238
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2013 *
schválit záměr a přípravu prodeje a zveřejnění záměru prodeje obsazené nebytové jednotky č. 238/20
(lékařská ordinace) o celkové výměře 98.97 m² v I. NP domu čp. 238 na pozemku st. p. 278, v ulici Horská,
v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, včetně spoluvlastnických podílů na společných
částech domu a pozemku st. p. 278, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.06.2013 a Prohlášení
vlastníka ze dne 11.01.2008, obecným zveřejněním na dobu min. 30 dnů mimo Zásad pro prodej....,
bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny s upřednostněním nájemce, s úvodní cenou k jednání ve výši
850000,- Kč.
[ 2013 - 798 ]
Oblanov č.e. 21
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2013 *
schválit prodloužení platnosti zprostředkovatelské smlouvy na prodej nemovitosti rekreační chaty č.e. 21
Oblanov na pozemku st. p. 62, spolu s pozemkem st. p. 62 a p. p. 147/15 v k. ú. Oblanov, v obci Trutnov,
z majetku města Trutnova, realitní kanceláři DOBRÉ BYDLO, s. r. o., Bulharská 52, Trutnov, IČ 25973851,
o jeden rok, t.j. do 30.09.2014.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2013 - 799 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP o celkové
výměře 239.40 m² (1 prodejna 93.70 m², 9 skladů o celkové výměře 143.30 m² a 2 soc. zařízení o celkové
výměře 2.40 m²) panu
, se sídlem
, Trutnov, IČ
, na dobu určitou
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dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši 203004,- Kč/rok za celé nebytové prostory, včetně uplatnění
meziročního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny akvaristiky, chovatelských potřeb a potřeb
pro zahrádkáře. Nájemce bude po celou dobu nájemního vztahu provádět opravy a údržbu nebytových
prostor na vlastní náklady s tím, že v případě ukončení nájemního vztahu nebude zhodnocení nebytových
prostoru nájemci uhrazeno. Zhodnocení nebytových prostor je kompenzováno sjednaným nižším nájmem.
[ 2013 - 800 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp.
ul., umístěné v I. NP o celkové
výměře 44.38 m² (1 prodejna 11.73 m², 1 dílna 18.48 m², 1 šatna 9.50 m², 1 umývárna 3.25 m² a 1 WC
1.42 m²) paní
, místo podnikání
, Trutnov
, IČ
, na dobu
určitou dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši 57444,- Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného za účelem provozování zlatnictví - opravny. 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.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2013 - 801 ]
Krakonošovo náměstí čp. 73
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 73 Krakonošovo náměstí, umístěné v suterénu
budovy (s vchodem z ul. Horská) o celkové výměře 46.29 m² (vstupní zádveří 5.34 m², kavárna 25.52 m²,
WC hosté 2.55 m², šatna personálu 4.49 m², zázemí kavárny 8.39 m²) s obchodní firmou MODELA
TRUTNOV s. r. o., Československé armády 233, Trutnov, IČ 64826953, od 01.08.2013 na dobu určitou 5 let
za nájemné dohodou ve výši 133980,- Kč/rok za nebytové prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem provozování nekuřácké kavárny a vinotéky. 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.
[ 2013 - 802 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
, umístěné v suterénu
a 1. NP o celkové výměře 418.70 m² (v suterénu: restaurace o výměře 121.20 m², 2 salónky o celkové
výměře 48.50 m², 5 chodeb o celkové výměře 78.20 m², 1 kuchyň 23.40 m², 3 sklady o celkové výměře
23.30 m², 1 šatna 8.50 m², 2 sociální zařízení o celkové výměře 21.20 m², 1 výměník 18.80 m², 1 bar
45.80 m², v I. NP: 1 kancelář 23.60 m² a 1 šatna 6.20 m²) a pronájmu předzahrádky na části p. p.
(207 m²) v k. ú. Trutnov s panem
, Trutnov, IČO
, na dobu
určitou od 30.07.2013 do 31.10.2016, za nájemné dohodou za nebytové prostory a předzahrádku ve výši
447612,- Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného a nájemné za zařízení ve výši
49000,- Kč/rok + DPH dle aktuální sazby, za účelem provozování restaurace, kavárny a baru. Nájemce
provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor a předzahrádky k požadovanému způsobu využití
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru a předzahrádky
nájemci uhrazeno.
[ 2013 - 803 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP a sklepu
o celkové výměře 196.98 m² (prodejna 70.31 m², výloha 3.02 m², kancelář 6.49 m², 3 chodby o celkové
výměře 13.70 m², sklad 44.85 m², 3 soc. zařízení o celkové výměře 5.79 m² a sklep 52.82 m²)
s pí
, se sídlem
Trutnov , na dobu dalších 5 let za nájemné dohodou
ve výši 177948,- Kč/rok za nebytový prostor, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem provozování maloobchodního prodeje ovoce, zeleniny a doplňkový prodej květin. Nájemce
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z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 809 ]
st. p. 3536/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 3536/2 (75 m²) v k. ú. Trutnov, pozemek pod panelovým domem,
jednotlivým vlastníkům bytových jednotek SVJ Kryblická 365 - 366 Trutnov za kupní cenu 250,- Kč/m².
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 810 ]
p. p.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města směnit p. p.
o výměře 3761 m² v k. ú.
v majetku
za část p. p.
, celkem cca 2624 m², v k. ú. Trutnov v majetku města Trutnova. Veškeré
náklady spojené se směnou budou hrazeny každou stranou z jedné poloviny.
*
01.02
*
se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy za účelem oprav a údržby stávajícího vodovodu na p. p.
v k. ú. Trutnov.
[ 2013 - 811 ]
p. p. 2074 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2074 (cca 55 m²) v k. ú. Horní Staré Město jako okapový
chodník za 1,- Kč/m² a část p. p. 2074 (cca 24 m²) jako přístupové chodníky za 250,- Kč/m² Společenství
vlastníků jednotek Mládežnická 520 - 522 v Trutnově. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
kromě daně z převodu nemovitostí.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města prodat část st. p. 1094 (201 m²), st. p. 1095 (241 m²) a st. p. 1096 (221 m²)
v k. ú. Horní Staré Město, pozemek pod panelovými domy, jednotlivým vlastníkům bytových jednotek
Společenství vlastníků jednotek Mládežnická 520 - 522 v Trutnově za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 812 ]
p. p.
v k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 15 m²) v k. ú. Trutnov manželům
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 813 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
(603 m²) v k. ú. Trutnov manželům
za účelem zahrady, z toho 523 m² za kupní cenu 300,- Kč/m² a 80 m² za 200,- Kč/m² (špatně
využitelný břeh). Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
Zveřejnění záměru poslat manželům
, vlastníkům p. p.
.
[ 2013 - 814 ]
p. p. 2084 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2084 (cca 147 m²) v k. ú. Horní Staré Město jako okapový
chodník za 1,- Kč/m² a část p. p. 2084 jako přístupový chodník a zeleň (cca 969 m²) za kupní cenu
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[ 2013 - 820 ]
p. p. 2/1, p. p. 1564/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2/1 (160 m²) a část p. p. 1564/1 (750 m²) v k. ú. Poříčí
u Trutnova společnosti Technické služby Trutnov s. r. o. na dobu neurčitou za účelem zřízení deponie zeminy
za nájemné ve výši 0,10 Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána a
schválena pronajímatelem.
*
01.02
*
s ukončením nájemního vztahu na část p. p. 2/1 (160 m²) a část p. p. 1564/1 (750 m²) v k. ú. Poříčí
u Trutnova se spol. Most k životu o. p. s. (nájemní smlouvy č. 300040) dohodou k 31.08.2013.
[ 2013 - 821 ]
p. p.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(250 m²) v k. ú.
p.
na dobu neurčitou k sečení a údržbě za nájemné ve výši 1,- Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba a
výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2013 - 822 ]
p. p. 2013/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2013/8 (200 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků
jednotek Švédská 463, 464 v Trutnově na dobu neurčitou k rozšíření stávající odstavné plochy za nájemné
ve výši 5,- Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba a výsadba stromů není povolena.
[ 2013 - 823 ]
st.p.1048 a násl., k.ú. Poříčí u Trutnova, a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Poříčí Trutnov st. p. 1048 (15 m²), st. p. 1049 (16 m²), st. p. 1055 (16 m²), st. p. 1369 (16 m²), st. p. 1324 (22 m²),
st. p. 1315 (22 m²), st. p. 1181 (9 m²), st. p. 1438 (16 m²), st. p. 1432 (17 m²), st. p. 1201 (22 m²) v k. ú.
Poříčí u Trutnova a st. p. 355 (9 m²) v k. ú. Voletiny, O pozemky bude rozšířena stávající nájemní smlouva
č. 970064. Ostatní ujednání smlouvy zůstanou nezměněny.
[ 2013 - 824 ]
st.p. 1586 a násl, k.ú. Horní Staré Město, a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout Českému zahrádkářskému svazu, základní organizace Trutnov 2
st. p. 1586 (32 m²), st. p. 1466 (25 m²), st. p. 1476 (17 m²), st. p. 1530 (21 m²) a st. p. 1477 (24 m²), vše
v k. ú. Horní Staré Město a st. p. 363 (16 m²) v k. ú. Dolní Staré Město. O pozemky bude rozšířena stávající
nájemní smlouva č. 250117. Ostatní ujednání smlouvy zůstanou nezměněny.
[ 2013 - 825 ]
st. p. 5879, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Trutnov Kryblice st. p. 5879 (17 m²) v k. ú. Trutnov. O pozemek bude rozšířena stávající nájemní smlouva č. 970062.
Ostatní ujednání smlouvy zůstanou nezměněny.
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[ 2013 - 826 ]
st. p. 796 a násl., k.ú. Poříčí u Trutnova a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout společnosti ČEZ, a. s., st. p. 796 (14 m²), st. p. 797 (14 m²), st. p.
798 (13 m²), část p. p. 524 (3492 m²), část p. p. 529/22 (1 m²), p. p. 529/23 (446 m², p. p. 550/1 (43912 m²),
p. p. 550/3 (440296 m²), p. p. 550/5 (758 m²), p. p. 550/11 (11099 m²), p. p. 550/18 (237 m²), p. p. 550/19
(176 m²), p. p. 551/1 (3766 m²), p. p. 567/2 (379 m²), p. p. 599/13 (760 m²), část p. p. 599/14 (3882 m²), p. p.
599/19 (16097 m²), p. p. 599/20 (4610 m²), p. p. 599/21 (6778 m²), p. p. 599/22 (21182 m²), p. p.
599/36 (4105 m²), p. p. 599/37 (14869 m²), p. p. 1580 (1596 m²), p. p. 1582/1 (2815 m²), p. p. 1583 (1722
m²), p. p. 1592 (5811 m²), p. p. 1593/1 (5310 m²), p. p. 1593/2 (1612 m²), p. p. 1596 (3713 m²), vše v k. ú.
Poříčí u Trutnova, st. p. 71 (97 m²), st. p. 124 (15 m²), p. p. 134/2 (44 m²), p. p. 143 (1577 m²), p. p. 149
(41 m²), p. p. 193 (1307 m²), p. p. 200/1 (2000 m²), p. p. 200/4 (24 m²), p. p. 208/3 (12 m²), p. p. 209 (3 m²),
p. p. 215/2 (73 m²), p. p. 218/2 (4158 m²), p. p. 233/4 (1209 m²), p. p. 235 (147 m²), p. p. 254 (481 m²), p. p.
255/1 (1756 m²), p. p. 255/2 (1276 m²), p. p. 255/3 (251 m²), p. p. 257 (196 m²), p. p. 259/1 (3098 m²), p. p.
259/2 (3294 m²), p. p. 260 (580 m²), p. p. 295/1 (2137 m²), p. p. 295/2 (724 m²), p. p. 295/3 (38 m²), p. p.
295/4 (31 m²), p. p. 295/5 (253 m²), p. p. 934/1 (5899 m²), p. p. 934/4 (6691 m²), p. p. 937 (165 m²), p. p. 938
(318 m²), p. p. 942 (344 m²), p. p. 943 (8 m²), p. p. 1105/3 (4658 m²), p. p. 1105/18 (207 m²), p. p. 1114 (1341
m²), p. p. 1115 (310 m²), p. p. 1116 (116 m²), p. p. 1123 (116 m²), p. p. 144 (16 m²), p. p. 147 (315 m²), p. p.
151 (139 m²), p. p. 152 (1477 m²), p. p. 176 (311 m²), p. p. 138/1 (47 m²), p. p. 138/2 (107 m²), p. p. 138/3
(233 m²), p. p. 138/5 (39 m²), vše v k. ú. Debrné za účelem využití jako hráz odkaliště, vodní plocha
odkaliště, kazeta k ukládání popílku a k realizaci kazety II. a III. pro ukládání stabilizátu z fluidních kotlů,
včetně jejich následné rekultivace a stavby biokoridoru za dohodnuté nájemné ve výši 544 433,- Kč s tím, že
do 30.04.2014 uhradí nájemce jednorázově část nájmu ve výši 6499995,- Kč za období od 0101.2014
do 31.12.2028, takže roční nájemné za období od 01.01.2014 do 31.12.2028 bude hrazeno ve výši
111100,- Kč/rok. Výše nájemného od 01.01.2029 bude sjednána novým dodatkem, pokud nebude dodatek
uzavřen do 31.12.2028, bude dále hrazeno nájemné ve výši 544433,- Kč/rok. Ostatní podmínky nájemní
smlouvy č. 940766 zůstanou nezměněny.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2013 - 827 ]
p. p.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2013 *
souhlasit s prodejem části p. p.
(cca 240 m²) v k. ú. Oblanov panu
za kupní cenu
300,- Kč/m² k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě
daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 828 ]
p. p. 867/50, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2013 *
souhlasit s prodejem p. p. 867/50 (260 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova k rozšíření vlastních pozemků spol.
PRIME HIDE, spol. s r. o., za kupní cenu 75,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 829 ]
p. p. 2194/4, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2013 *
souhlasit s prodejem části p. p. 2194/4 (cca 75 m²) v k. ú. Trutnov za účelem parkovacích stání Společenství
vlastníků jednotek Slévárenská 605 Trutnov v Trutnově za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí. Do doby kolaudace stavby bude uzavřena
nájemní smlouva s dohodou o budoucí koupi.
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[ 2013 - 830 ]
st. p. 4366 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2013 *
souhlasit s prodejem stavebních parcel st. p. 4366 (314 m²), st. p. 4367 (308 m²), st. p. 4368 (313 m²) v k. ú.
Trutnov jednotlivým spoluvlastníkům bytových jednotek tak, jak mají podíly na domě, za kupní cenu
250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2013 *
s prodejem části p. p. 2633/14, p. p. 2633/15 (cca 20 m²) v k. ú. Trutnov Společenství pro dům Smetanova
810, 811, 812 Trutnov za kupní cenu 1,- Kč/m² jako okapový chodníček. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 831 ]
p. p. 552/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2013 *
souhlasit s prodejem části p. p. 552/1, části p. p. 549 a části p. p. 523 v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků
jednotek domu čp. 336, 337 a 338 ul. Slunečná v Trutnově za kupní cenu 300,- Kč/m² - pozemek
pod přístřeškem pro popelnice a přístupový chodník (celkem 47 m²) a za 1,- Kč/m² - okapový chodníček
(celkem 136 m²). Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 832 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2013 *
souhlasit s prodejem části p. p.
(cca 240 m²) v k. ú. Trutnov manželům
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 833 ]
st. p. 3553/2, st. p. 3554/2, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2013 *
souhlasit s prodejem st. p. 3553/2 (47 m²) a st. p. 3554/2 (38 m²) v k. ú. Trutnov, pozemky pod domem,
jednotlivým vlastníkům bytových jednotek Společenství vlastníků jednotek Zilvárova 470, 471, 472, 473
v Trutnově za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně
z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 834 ]
p. p. 552/1 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2013 *
souhlasit s prodejem části p. p. 552/1, části p. p. 2066 (cca 65 + 20 m²) v k. ú. Horní Staré Město jako
okapový chodník a přístupové chodníky Společenství vlastníků jednotek domu čp. 494, 495 a 496 ulice
Tovární v Trutnově za kupní cenu 300,- Kč/m² – přístupový chodník (cca 20 m²) a za 1,- Kč/m² - okapový
chodníček (cca 65 m²). Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu
nemovitostí.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2013 *
souhlasit s prodejem st. p. 1121 (212 m²), st. p. 1122 (209 m²) a st. p. 1123 (211 m²) v k. ú. Horní Staré
Město, pozemek pod panelovými domy, jednotlivým vlastníkům bytových jednotek za kupní cenu
200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 835 ]
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2013 *
souhlasit s prodloužením termínu kolaudace a současně i s prodloužením nájemní smlouvy s dohodou
o budoucí koupi č. 300059 Společenství pro dům U Hřiště 377 - 378 Trutnov do 31.12.2016 za stávajících
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podmínek.
[ 2013 - 836 ]
p.p. 102/1 a násl., k.ú. Dolní Staré Město a další
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T: 22.07.2013 *
souhlasit s prodejem pozemkových parcel společnosti MAPON, a. s. - pozemků p. p. 102/1 o výměře
12883 m², p. p. 496/1 o výměře 610 m², p. p. 179/29 o výměře 21828 m², p. p. 494/4 o výměře 680 m²,
p. p. 179/28 o výměře 25787 m², p. p. 179/7 o výměře 9923 m², p.p. 179/50 o výměře 5234 m², p. p. 106/1
o výměře 4581 m², p. p. 106/3 o výměře 203 m², p. p. 105 o výměře 10569 m², všechny parcely v k. ú. Dolní
Staré Město a dále p. p. 2175/1 o výměře 21868 m², p. p. 2175/2 o výměře 20622 m², p. p. 980/4 o výměře
215 m², p. p. 2181 o výměře 2352 m², p. p. 2183/5 o výměře 3776 m², p. p. 2183/18 o výměře 1488 m², p. p.
2183/19 o výměře 224 m², p. p. 2183/20 o výměře 1684 m², p. p. 2183/21 o výměře 45 m², p. p. 2183/22
o výměře 530 m², p. p. 2183/23 o výměře 357 m², p. p. 2183/24 o výměře 1584 m², p. p. 2183/25 o výměře
71 m² a p. p. 980/3 o výměře 410 m² v katastrálním území Trutnov, a vše v obci Trutnov, za cenu určenou
znaleckým posudkem znaleckého ústavu Kopprea - znalecký ústav, s. r. o., minimálně však
za cenu ve výši 20 000 000,- Kč.
Celková kupní cena za výše uvedené pozemky a za pozemky dle kupní smlouvy, uzavřené se společností
MAPON a. s., č. 666/11/M ze dne 04.08.2011, nesmí být nižší než 30 000 000,- Kč.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T: 22.07.2013 *
souhlasit s poskytnutím podpory de minimis společnosti MAPON, a. s., v nejvyšší aktuálně přípustné výši,
maximálně ve výši 200 000,- EUR dle Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití
článků 86 a 87 na podporu de minimis, zveřejněného v Ústředním věstníku Evropské unie L 379, 28.12.2006
dle předloženého návrhu
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T: 22.07.2013 *
souhlasit s tím, že výše uvedeným způsobem dle bodu 01.01 zjištěná kupní cena bude ponížena o podporu
de minimis dle bodu 01.02 tohoto usnesení; tato podpora bude poskytnuta ke dni podepsání kupní smlouvy.
Pro zjištění výše této podpory v korunách českých bude použit kurz uvedený v Centrálním registru podpor
malého rozsahu (dle zákona č. 215/2004 Sb.) ke dni poskytnutí podpory, t.j. ke dni podepsání kupní smlouvy
Takto ponížená kupní cena bude uhrazena ve třech splátkách, kdy
1. splátka ve výši 5 500 000,- Kč bude uhrazena do 60 dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí
na stavbu ABB s. r. o., IČO 49682563, Štětkova 1638/18, 140 00 Praha, vydaného Městským úřadem
Trutnov, sp. zn. 2013/3938/V JAE, nejpozději však bude uhrazena do 31.12.2013
2. splátka ve výši 5 500 000,- Kč bude uhrazena do 31.12.2013
3. splátka ve výši zbývající kupní ceny bude uhrazena nejpozději do 31.12.2015; z této části kupní ceny
kupující při splacení uhradí prodávajícímu úroky ve výši 2,68 % p.a. za období od 01.01.2014 do zaplacení.
*
01.04 Urč:zastupitelstvo města
T: 22.07.2013 *
souhlasit s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí,
vyjma nákladů na pořízení znaleckého posudku.
*
01.05 Urč:zastupitelstvo města
T: 22.07.2013 *
souhlasit s tím, že jedinou podmínkou prodeje bude vydání kolaudačního souhlasu s užíváním dopravní a
technické infrastruktury pro zajištění základního provozu průmyslové zóny Krkonošská. Podmínkou prodeje
tak nebude zajištění územního rozhodnutí na zbývající části průmyslové zóny. Kupující však bude povinen
zajistit získání stavebního povolení na výstavbu v souladu s bodem 1) článku VI. kupní smlouvy
č. 3 001K06/54 a zajistit dokončení této výstavby na základě získaného stavebního povolení nejpozději
do 07.11.2016.
*
01.06 Urč:zastupitelstvo města
T: 22.07.2013 *
souhlasit se zřízením zástavního práva na nemovitosti p. p. 2175/1 a p. p. 2175/2 v k. ú. Trutnov
ve prospěch města Trutnova za účelem zajištění úhrady 2. a 3. splátky kupní ceny dle bodu 01.03 tohoto
usnesení do výše 12 000 000,- Kč, včetně příslušenství a smluvní pokuty s tím související.
*
01.07 Urč:zastupitelstvo města
T: 22.07.2013 *
souhlasit se zřízením bezúplatného věcného břemene na p. p. 2183/23, p. p. 2183/24 a p. p. 2183/25 v k. ú.
Trutnov. Věcné břemeno bude spočívat v právu chůze, jízdy a provedení, provozu a údržby pozemní
komunikace - obchvatu města Trutnova; provádění stavby obchvatu města Trutnova bude zahájeno
nejpozději do 31.12.2032. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch města Trutnova. Oprávnění vyplývající
z věcného břemene je spojeno s vlastnictvím p. p. 2183/26 a p. p. 2183/1, k. ú. Trutnov, a s případným
převedením jejich vlastnictví přechází na nabyvatele těchto parcel.
*
01.08 Urč:zastupitelstvo města
T: 22.07.2013 *
souhlasit s tím, že pokud dojde na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením k zániku společnosti
MAPON, a. s., před podáním návrhu na vklad vlastnického práva k výše v bodě 01.01 uvedeným
nemovitostem do katastru nemovitostí, budou tyto nemovitosti prodány za podmínek stanovených v bodech
01.01 až 01.07 tohoto usnesení její nástupnické společnosti Trutnov Property Development, a. s., IČO
28164784 a tato společnost bude příjemcem veřejné podpory de minimis
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ve znění pozdějších dodatků, bude rozšířena o pozemky o výměře 108,44 ha, celková plocha pronajatých
pozemků je 2319,10 ha, zároveň se mění výše nájmu. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstanou
nezměněny.
[ 2013 - 841 ]
p. p.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p.
(489 m²) v k. ú.
na dobu neurčitou pí
k zahrádkářským účelům (473 m²) za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok a k umístění přístřešku na auto (16 m²)
za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána a
schválena pronajímatelem. Nájemce umožní ostatním nájemcům domu čp.
vstup
na pozemek.
[ 2013 - 842 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
(cca 100 m²) v k. ú. Trutnov p.
předzahrádky před Bonanzou za nájemné ve výši 1000,- Kč/rok.

na dobu neurčitou k umístění

[ 2013 - 843 ]
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
(220 m²) v k. ú. Horní Staré Město pí
na dobu určitou
5 let k zahrádkářským účelům (204 m²) za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok a k umístění kůlny (16 m²)
za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok. Jakákoliv další výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána
a schválena pronajímatelem.
[ 2013 - 844 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
a části p. p.
(celkem 13 m²) v k. ú. Trutnov p.
na dobu
určitou 2 roky k umístění stavební buňky z důvodu výstavby rodinného domu na p. p. 519/29 za nájemné
ve výši 10,- Kč/m²/rok. Nájemce nesmí stavební buňkou zasáhnout do otočky pro auta.
[ 2013 - 845 ]
p. p.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
(celkem 330 m²) v k. ú.
p.
k umístění
stávající garáže a kůlny (60 m²) za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok a k zahrádkářským účelům (270 m²)
za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok. Nájemce posune na vlastní náklady plot a bránu na hranu garáže.
[ 2013 - 846 ]
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
(cca 24 m²) v k. ú. Horní Staré Město pí
předzahrádku před domem za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok.
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na dobu neurčitou jako

na zimním stadionu Trutnov
*
01.02
*
s uzavřením darovací smlouvy v navrženém znění
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Martin Veselý
T:02.09.2013 *
uzavřít darovací smlouvu s firmou PORFIX CZ, a. s.
[ 2013 - 860 ]
MEBYS Trutnov - "Oprava fasád"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení veřejné podlimitní zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení
"Oprava fasád"
Bulharská 55. 56 a 57........firma VRAPO Trutnov
436 933,40 Kč
Farská 56 a 57 ..................firma Luboš Serbousek 329 829,43 Kč
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Martin Veselý
T:31.07.2013 *
s vybranými uchazeči podepsat smlouvy o dílo
[ 2013 - 861 ]
MEBYS Trutnov - "Ozvučení haly"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu k zajištění dodavatele na akci "Zimní stadion"
ozvučení haly
PRO MUSIC s. r. o., Náchodská 530, Trutnov 3 ...........723 643,- Kč
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Martin Veselý
T:31.07.2013 *
uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo
[ 2013 - 862 ]
Elektronické aukce na energie
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
nabídku společnosti A-TENDER, s. r. o. na organizaci elektronické aukce na nákup energií (elektřiny a
zemního plynu) pro občany, drobné podnikatele, občanská sdružení, spolky a další subjekty v obvodu města
Trutnova za účelem snížení nákladů
souhlasí
*
02.01
*
s tím, aby MěÚ Trutnov jednal se společností A-TENDER, s. r. o. za účelem nabídky a organizace sdružení
poptávky občanů a dalších subjektů pro možnost zapojení se do aukce na energie
*
02.02
*
s uzavřením "Smlouvy o spolupráci" se společností A-TENDER, s. r. o. dle předloženého znění
Finanční záležitosti
[ 2013 - 863 ]
Provozování MHD v r. 2012
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se započtením ceny vyřazeného autobusu ve výši 274558,- Kč proti ztrátě vzniklé provozováním MHD
v Trutnově v r. 2012 ve výši 705154,- Kč. Rozdíl ze zápočtu ve výši 430596,- Kč nebude dopravce vůči
městu uplatňovat.
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[ 2013 - 864 ]
Hospodaření města za roky 2013 - 2016
rada města
schvaluje
*
01.01
*
text výzvy, zadávací podmínky výběrového řízení na dodavatele k veřejné zakázce "Přezkoumání
hospodaření města Trutnova za rok 2013 – 2016“
*
01.02
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou
*
01.03
*
složení komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a komise pro posouzení a hodnocení nabídek
dle předloženého návrhu
[ 2013 - 865 ]
ZŠ Komenského - převod prostředků
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převodem prostředků z rezervního fondu ZŠ Komenského do investičního fondu ve výši dle předloženého
návrhu
[ 2013 - 866 ]
Hospodaření PO k 30.06.2013
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města k 30.06.2013
Různé
[ 2013 - 867 ]
Půjčky ze SFRB - smlouva o půjčce
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu o poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení včetně splátkového kalendáře
s Ing. Milošem Kotrbancem dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:02.09.2013 *
zajistit uzavření smlouvy s Ing. Milošem Kotrbancem
[ 2013 - 868 ]
Aktualizace Územně analytických podkladů pro ORP
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na aktualizaci Územně analytických podkladů pro ORP Trutnov
*
01.02
*
vyřazení firmy GEOING Plzeň s. r. o. z výběrového řízení z důvodu nesplnění kvalifikace
*
01.03
*
pořadí nabídek dle ekonomické výhodnosti následovně:
na 1. místě Geodézie Krkonoše, s. r. o., Zákoutí 599, Harrachov s cenou 934120,- Kč vč. DPH
na 2. místě GAP Pardubice, s. r. o., Pražská 135, Pardubice s cenou 958320,- Kč vč. DPH
na 3. místě Geodézie Východní Čechy, s. r. o., J. Purkyně 1174, Hradec Králové s cenou 992000,- Kč
vč. DPH
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:02.09.2013 *
zajistit uzavření smlouvy s vítěznou firmou
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[ 2013 - 869 ]
Trutnovský drak, Svidnický gryf
rada města
schvaluje
*
01.01
*
podepsání smlouvy o výpůjčce předmětů pořízených v rámci mikroprojektu Trutnovský drak, Svidnický gryf
s o. s. Trutnov - město draka
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:31.07.2013 *
zajistit podepsání smlouvy o výpůjčce
[ 2013 - 870 ]
Vodovod Lhota - Bezděkov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2013 *
schválit uzavření smlouvy o nájmu s firmou Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. k provozování nově
budovaného "Vodovodu Lhota - Bezděkov". Nájemné stanovené smlouvou je 5000,- Kč bez DPH/rok.
[ 2013 - 871 ]
Česko-polské sportování předškolních dětí
rada města
schvaluje
*
01.01
*
text výzvy a zadávací podmínky výběrového řízení na dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu
"Česko-polské sportování předškolních dětí - dovybavení herních prvků – Mateřská škola Trutnov, pracoviště
Úpská"
*
01.02
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou
*
01.03
*
složení komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení předložených nabídek uchazečů
dle předloženého návrhu
pověřuje
*
02.01 Urč:Ing. Franc
*
k vyřešení dotazů uchazečů a poskytování dodatečných informací ze strany zadavatele i na základě
požadavků uchazečů
[ 2013 - 872 ]
Komunikace Obránců míru, Husova - přeložka kabelů
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s provedením přeložek sdělovacích kabelů společnosti Telefónica O2 Czech Republic a. s. za cenu
182593,40 Kč s DPH (150903,65 Kč bez DPH)
*
01.02
*
s uzavřením smlouvy o provedení přeložky podzemního vedení komunikační sítě společnosti Telefónica O2
Czech Republic a. s.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy

T:02.09.2013 *

[ 2013 - 873 ]
Kanalizace Volanov - opěrná zídka a stoka S12
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na provedení víceprací stavby "Trutnov, Volanov - kanalizace opěrná zídka a prodloužení stoky S12"
*
01.02
*
změnu ceny díla o 1307711,58 Kč včetně DPH (1080753,37 Kč bez DPH)
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*
01.03
*
změnu termínu dokončení stavby do 30.06.2014
*
01.04
*
uzavření dodatku č. 5 smlouvy o dílo na změnu ceny díla s firmou BAK stavební společnost, a. s.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:02.09.2013 *
zajistit uzavření dodatku č. 5 smlouvy o dílo
[ 2013 - 874 ]
Žádosti o umístění v DPS
rada města
schvaluje
*
01.01
*
stanoviska Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 23.05.2013 a ze dne 24.06.2013 k podaným
žádostem o umístění v Domě s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu
[ 2013 - 875 ]
Pronájem nebytových prostor v budovách škol
rada města
pověřuje
*
01.01
*
školy a školské zařízení zřízené městem Trutnov, aby jako pronajímatelé vlastním jménem uzavřely nájemní
smlouvy na pronájem nebytových prostor - tělocvičen a učeben na období od 02.09.2013 do 31.08.2014
ve smyslu č. VIII zřizovacích listin
ukládá
*
02.01 Urč:ředitelé ZŠ a školských org. T:29.10.2013 *
zajistit uzavření nájemních smluv, zpracovat z předložených nabídek týdenní rozpis využívání těchto prostor
a účetní předpisy plateb dle smluvně ujednaného počtu hodin pronájmu a sazeb za hodinu na příslušný
kalendářní rok
[ 2013 - 876 ]
Přijetí účelových finančních darů PO
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelového finančního daru Základní školou, Trutnov, V Domcích 488, Základní školou, Trutnov,
R. Frimla 816, Základní školou, Trutnov 3, Náchodská 18, Mateřskou školou, Trutnov a Stacionářem
pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov od firmy Tyco Electronics EX Trutnov s. r. o.,
Komenského 821, 541 83 Trutnov, dle předloženého návrhu
[ 2013 - 877 ]
ZŠ R. Frimla - nákup a montáž herních prvků
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelového finančního daru z Nadačního fondu Škola 2000 Základní školou, Trutnov, R. Frimla 816
na nákup a montáž venkovních herních prvků, které budou umístěny v atriu školy, dle předloženého návrhu
[ 2013 - 878 ]
ZŠ R. Frimla - přijetí účelového fin. daru
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelového finančního daru z Nadačního fondu Škola 2000 Základní školou, Trutnov, R. Frimla 816
na školní rok 2013/2014 dle předloženého návrhu
[ 2013 - 879 ]
EKO-KOM a. s. - smlouva o výpůjčce
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové smlouvy o výpůjčce na kontejnery, zapůjčené společností EKO-KOM a. s. v předloženém
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znění
pověřuje
*
02.01 Urč:Ing. Diviš
*
zajistit uzavření smlouvy se společností EKO-KOM a. s.
[ 2013 - 880 ]
Správa sportovišť Trutnov, s. r. o.
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
odstoupení z funkce jednatele společnosti Správa sportovišť Trutnov, s. r. o., ve vazbě na ukončení jeho
pracovního poměru k městu Trutnovu ke dni 31.08.2013
nesouhlasí
*
02.01
*
s ukončením výkonu funkce stávajícího jednatele společnosti Správa sportovišť Trutnov s. r. o. ke dni
30.07.2013
bere na vědomí,
*
03.01
*
že výkon funkce jednatele společnosti Správa sportovišť Trutnov, s. r. o. končí uplynutím zákonné lhůty
2 měsíců ode dne doručení odstoupení jedinému společníkovi, a že proto posledním dnem výkonu jeho
funkce bude den 25.08.2013
jmenuje
*
04.01
*
novým jednatelem společnosti Správa sportovišť Trutnov s. r. o.
s účinností ke dni 26.08.2013
ukládá
*
05.01
*
stávajícímu jednateli Správa sportovišť Trutnov s. r. o. připravit veškeré listinné materiály k provedení změny
zápisu v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, odpovídající obsahu tohoto usnesení.
[ 2013 - 881 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 2. září 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

