, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2013 - 908/16 p. p. 1341/8, k. ú. Poříčí u Trutnova a další
Mgr. Hendrych
2013 - 909/16 p. p. 815/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2013 - 910/16
Mgr. Hendrych
2013 - 911/16
, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
Pozemky - doporučení pro ZM
2013 - 912/16
, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2013 - 913/16 st. p. 3536/2, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2013 - 914/16 p. p. 2074, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2013 - 915/16
k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2013 - 916/16
, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2013 - 917/16 p. p. 2084 a další, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2013 - 918/16
Mgr. Hendrych
2013 - 919/16
, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
Pozemky - nájemní smlouvy
2013 - 920/16 p. p. 309/1, p. p. 308/1, k. ú. Lhota u Trutnova
Mgr. Hendrych
2013 - 921/16
Mgr. Hendrych
2013 - 922/16
, k. ú. Dolní Staré Město
Mgr. Hendrych
2013 - 923/16
k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2013 - 924/16
Mgr. Hendrych
2013 - 925/16 p. p. 2/1, p. p. 1564/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2013 - 926/16
Mgr. Hendrych
2013 - 927/16 p. p. 2013/8, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2013 - 928/16 st.p.1048 a násl., k. ú. Poříčí u Trutnova a další
Mgr. Hendrych
2013 - 929/16 st.p.1586 a další, k. ú. Horní Staré Město a další
Mgr. Hendrych
2013 - 930/16 st. p. 5879, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2013 - 931/16 st. p. 796 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova a násl
Mgr. Hendrych
2013 - 932/16 p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2013 - 933/16
Mgr. Hendrych
2013 - 934/16
k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2013 - 935/16 p. p. 722/2, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2013 - 936/16 p. p. 46, p. p. 51/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2013 - 907/16
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Různé
2013 - 966/16
2013 - 967/16
2013 - 968/16
2013 - 969/16
2013 - 970/16
2013 - 971/16
2013 - 972/16
2013 - 973/16
2013 - 974/16
2013 - 975/16
2013 - 976/16
2013 - 977/16
2013 - 978/16

Vodovod Lhota - Bezděkov - VŘ na změny č. 2
Ing. Horynová
Osvětlení přechodu - ul. Na Struze
Ing. Horynová
Veřejné osvětlení - městská část Libeč
Ing. Horynová
Kanalizace Volanov - JŘBU
Ing. Horynová
Česko-polské sportování předškolních dětí
Ing. Horynová
MEBYS Trutnov s. r. o.
Ing. Horynová
Znak města - UNISOFT
Mgr. Adamec
UFFO - komplexní služby - marketing. komunikace
Mgr. Adamec
Volby - pověření k uzavírání smluv
Mgr. Adamec
Záštita města - Krkonošský veletrh 2013
Mgr. Adamec
Znak města - A-Tender s. r. o.
Mgr. Adamec
Petice občanů
Mgr. Adamec
Příští schůze rady města
Mgr. Adamec

Kontrola plnění usnesení
[ 2013 - 479 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2013 - 696 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2013 - 718 ] RM 02.01 Urč.:Mgr. Petr Horčička
[ 2013 - 784 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2013 - 788 ] RM 02.01 Urč.:Mgr. Rathouský
[ 2013 - 859 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Martin Veselý
[ 2013 - 860 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Martin Veselý
[ 2013 - 861 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Martin Veselý
[ 2013 - 867 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2013 - 868 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2013 - 869 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2013 - 872 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2013 - 873 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc

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

: splněn
: splněn
: splněn
: splněn
: splněn
: splněn
: splněn
: splněn
: splněn
: splněn
: splněn
: splněn
: splněn

Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2013 - 882 ]
Horská čp. 220
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.10.2013 *
schválit záměr prodeje nemovitostí: obsazené nebytové jednotky č. 220/7 o celkové výměře 18.90 m² v čp.
220 ul. Horská, na pozemku st. p. 497/3, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp.
220 ul. Horská a na pozemku st. p. 497/3, vše v části obce Střední Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 18.01.2012, 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 248000,- Kč
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nemovitostí.
[ 2013 - 913 ]
st. p. 3536/2, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.10.2013 *
souhlasit s prodejem 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 - 914 ]
p. p. 2074, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.10.2013 *
souhlasit s prodejem části p. p. 2074 (cca 55 m²) v k. ú. Horní Staré Město jako okapový chodník
za 1,- Kč/m² a části 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 Urč:zastupitelstvo města
T:21.10.2013 *
souhlasit s prodejem 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 SVJ Mládežnická 520 522 v Trutnově za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě
daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 915 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.10.2013 *
souhlasit s prodejem části 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 - 916 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.10.2013 *
souhlasit s prodejem p. p.
(603 m²) v k. ú. Trutnov manželům
za účelem
koupě 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.
[ 2013 - 917 ]
p. p. 2084 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.10.2013 *
s prodejem části p. p. 2084 (cca 147 m²) v k. ú. Horní Staré Město jako okapový chodník za 1,- Kč/m² a části
p. p. 2084 jako přístupový chodník a zeleň (cca 969 m²) za kupní cenu 250,- Kč/m² Společenství pro dům
Tichá 525 - 526 Trutnov. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu
nemovitostí.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:21.10.2013 *
souhlasit s prodejem st. p. 1085 (372 m²) a st. p. 1086 (372 m²) v k. ú. Horní Staré Město, pozemek
pod panelovými domy, jednotlivým vlastníkům bytových jednotek Společenství pro dům Tichá 525 - 526
Trutnov za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně
z převodu nemovitostí.

11

[ 2013 - 918 ]
p. p.
a další
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.10.2013 *
souhlasit se směnou p. p.
o výměře 3761 m²
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.
[ 2013 - 919 ]
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.10.2013 *
souhlasit s prodejem p. p.
v k. ú. Horní Staré Město o výměře 1423 m² p
a
pí
za kupní cenu 150,- Kč/m² za pozemek pod mostem (cca 443 m²) a za kupní cenu
300,- Kč/m² za zbývající pozemek (cca 980 m²). Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
kromě daně z převodu nemovitostí.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2013 - 920 ]
p. p. 309/1, p. p. 308/1, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 309/1 (2898 m²) a p. p. 308/1 (3601 m²) v k. ú. Lhota u Trutnova Českému rybářskému
svazu, MO Trutnov za účelem údržby za nájemné ve výši 0,10 Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba a výsadba
stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2013 - 921 ]
p. p.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
(cca 23 m²)
manž.
na dobu neurčitou za účelem vybudování výjezdu z garáže na veřejnou komunikaci za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/rok. Jakákoliv další výstavba, výsadba a oplocení pozemku není povoleno.
[ 2013 - 922 ]
p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
(cca 500 m²) v k. ú. Dolní Staré Město manž.
na dobu
neurčitou k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok. Je povoleno dočasné oplocení.
Jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2013 - 923 ]
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p
(celkem 91 m²) v k. ú. Horní Staré Město p.
na dobu neurčitou
k zahrádkářským účelům (87 m²) za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok a k umístění stávající kůlny (4 m²)
za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok. Jakákoliv další výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána
a schválena pronajímatelem.
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[ 2013 - 924 ]
p. p.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p.
(celkem 1109 m²)
p.
na dobu neurčitou
k zahrádkářským účelům (509 m²) za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok a k sečení (600 m²) za nájemné ve výši
0,20 Kč/m²/rok. Je povoleno dočasné oplocení. Jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem
projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2013 - 925 ]
p. p. 2/1, p. p. 1564/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2/1 (160 m²) a části 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
3,- Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána a schválena
pronajímatelem.
[ 2013 - 926 ]
p. p.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
(250 m²)
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 - 927 ]
p. p. 2013/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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 - 928 ]
st.p.1048 a násl., k. ú. Poříčí u Trutnova a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem 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 Základní organizaci Českého zahrádkářského
svazu Poříčí - Trutnov. O pozemky bude rozšířena stávající nájemní smlouva č. 970064. Ostatní ujednání
smlouvy zůstanou nezměněny.
[ 2013 - 929 ]
st.p.1586 a další, k. ú. Horní Staré Město a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem 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 Českému
zahrádkářskému svazu, základní organizace Trutnov 2. O pozemky bude rozšířena stávající nájemní
smlouva č. 250117. Ostatní ujednání smlouvy zůstanou nezměněny.
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[ 2013 - 934 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
(1 m²) v k.ú. Trutnov, ul. Horská, p.
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 10.09.2013 do 11.08.2014 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím,
že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
(1 m²) v k. ú.
Trutnov od 12.08.2013 do 09.09.2013 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 935 ]
p. p. 722/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 722/2 (200 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Náchodská, Společenství Náchodská 345 a 346
k umístění lešení na dobu určitou od 30.08.2013 do 30.11.2013
*
01.02
*
s pronájmem části p. p. 722/2 (9 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Náchodská, Společenství Náchodská 345 a 346
ke složení materiálu na dobu určitou od 30.08.2013 do 30.11.2013 za nájemné ve výši 2,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 936 ]
p. p. 46, p. p. 51/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 46 (106 m²) a části p. p. 51/1 (61 m²) v k. ú. Trutnov Stavební firmě KLEPOCOL
s. r. o. k umístění lešení v souvislosti s opravou střechy Muzea Podkrkonoší na dobu určitou do 30.09.2013
[ 2013 - 937 ]
st. p. 161, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 161 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, firmě JASPIS FASHION s. r. o.
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 10.09.2013 do 31.07.2014 za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p.
161 (1 m²) v k. ú. Trutnov od 01.08.2013 do 09.09.2013 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2013 - 938 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
(28 m²) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou manž.
k vybudování sjezdu za nájemné ve výši 100,- Kč/rok. Stavba zůstane ve vlastnictví nájemce.
Jakákoliv další výstavba, výsadba stromů a oplocení pozemku není povoleno.
[ 2013 - 939 ]
Haasův Palác - Stará radnice
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s celoročním umístěním reklamní plachty mezi Haasův Palác (ZUŠ) a Starou radnici firmě PRATR a. s.
souhlasí
*
02.01
*
s umísťováním reklamních plachet mezi Haasův Palác (ZUŠ) a Starou radnici pouze k propagaci kulturních a
sportovních akcí pořádaných Společenským centrem pro kulturu a volný čas a nebo pořádaných jinými
subjekty ve spolupráci s městem Trutnov bezúplatně, vždy max. na dobu 21 dnů.
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[ 2013 - 940 ]
p. p. 1115/18, k. ú. Poříčí u Trutnova a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ, a. s., spočívající v právu uložení a
provozování stavby tepelného rozvodu:
v k. ú. Poříčí u Trutnova - na části p. p. 115/18, p. p. 120/1 a p. p. 1624, v celkovém rozsahu 1772 m²,
jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH
v k. ú. Voletiny - na části p. p. 61, p. p. 14/1, p. p. 9/1, p. p. 35/1, p. p. 35/5, p. p. 50/4, p. p. 60/1, p. p. 62/2,
p. p. 68, st. p. 142, p. p. 304/5, p. p. 311/3, p. p. 311/4, p. p. 311/8, p. p. 311/9, p. p. 312, p. p. 1199/1, p. p.
1199/2, p. p. 1201/2, p. p. 1202, p. p. 1250/1, p. p. 1253/4, p. p. 1253/15, p. p. 1263/3, p. p. 1334, p. p. 88/7,
p. p. 89, p. p. 93/1, p. p. 93/2, p. p. 102/1, p. p. 102/3, p. p. 114/3, ZE 814/2 EN, p. p. 119/1, p. p. 148, p. p.
283/3, p. p. 285/2, p. p. 287/6, p. p. 287/8, p. p. 287/9, p. p. 287/11, p. p. 1219, p. p. 1224/7, p. p. 1224/11,
p. p. 1224/13, p. p. 1224/14, p. p. 1224/17, p. p. 1224/21, p. p. 1249, p. p. 1250/1, p. p. 1250/6, p. p. 1253/1,
p. p. 1253/10, p. p. 1253/15, p. p. 1205/1, v celkovém rozsahu 6222 m², jednotková cena činí 33.33 Kč/m² +
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2013 - 941 ]
p. p. 2289/1, 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 n části p. p. 2289/1 v k. ú. Trutnov v celkovém
rozsahu cca 180 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2013 - 942 ]
p. p. 273/236, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti HUMLNET s. r. o., spočívajícího v právu
uložení a provozování stavby servisního sloupku na stávajícím vedení optické sítě na části p. p. 273/236
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 9 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2013 - 943 ]
p. p. 2135/9 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. 2135/9, p. p. 2208/7 a p. p.
2227/4 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 19,86 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2013 - 944 ]
p. p. 2835/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch Společenství pro dům Zámečnická č. p. 464 - 466,
Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby kanalizační přípojky na části p. p. 2835/1 v k. ú.
Trutnov v celkovém rozsahu cca 12 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2013 - 945 ]
p. p. 102/1, k. ú. Dolní Staré Město a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování stavby teplovodní přípojky na části p. p. 102/1, p. p. 494/4, p. p. 496/1, p. p.
179/28 a p. p. 179/29 v k. ú. Dolní Staré Město a části p. p. 2175/2 v k. ú. Trutnov v celkové délce cca
360 m. Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH v k. ú. Dolní Staré Město a 133,33 Kč/m² + DPH v k. ú.
Trutnov. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2013 - 946 ]
p. p. 2656/1, p. p. 2656/100, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti VČP Net, s. r. o., spočívajícího v právu
uložení a provozování stavby plynárenského zařízení "STL plynovod a přípojky, Trutnov - Červený kopec,
3. etapa" na části p. p. 2656/1 a p. p. 2656/100 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 2521 m². Jednotková
cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2013 - 947 ]
p. p. 1976/6, p. p. 1976/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. VČP Net, s. r. o., na části p. p. 1976/6 a p. p. 1976/7
v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby plynárenského zařízení "REKO MS
Trutnov - Exulantská 317" v celkovém rozsahu cca 28 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2013 - 948 ]

- VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli na adrese:
o vel. 1+2, standardní byt
měs. nájemné. předpl. nájemné
1.
4810,50000,- 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.
[ 2013 - 949 ]

- VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli na adrese:
o vel. 1+5, standardní byt
měs. nájemné
1.
, vrátí byt 1+1
2077,- Kč
Nájemní smlouva 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. 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 bytu vypočteno ve výši nájemného 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,
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schvaluje
*
02.01
*
předloženou zadávací dokumentaci
*
02.02
*
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídky v navrženém složení
pověřuje
*
03.01
*
Ing. Davida Jelínka jednáním o ceně nabídky s uchazečem - firmou BAK stavební společnost, a. s., Vodní
177, Trutnov
[ 2013 - 967 ]
Osvětlení přechodu - ul. Na Struze
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy na výstavbu a realizaci osvětlení přechodu pro chodce v Trutnově, ul. Na Struze,
u mateřské školky se společností ČEZ Energetické služby, s. r. o. v předloženém znění
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:16.09.2013 *
zajistit uzavření smlouvy se společností ČEZ Energetické služby s. r. o.
[ 2013 - 968 ]
Veřejné osvětlení - městská část Libeč
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dohodu o bezplatném umístění zařízení veřejného osvětlení na venkovním vedení NN v Libči v předloženém
znění
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:16.09.2013 *
zajistit uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s.
[ 2013 - 969 ]
Kanalizace Volanov - JŘBU
rada města
schvaluje
*
01.01
*
text výzvy, zadávací podmínky výběrového řízení na zhotovitele stavby "Trutnov, Volanov - kanalizace přeložka sdělovacích kabelů, změna čerpací stanice"
*
01.02
*
navrženou firmu k obeslání výzvou
*
01.03
*
složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů
dle předloženého návrhu
pověřuje
*
02.01
*
Ing. Miroslava France jednáním ve věci jednacího řízení bez uveřejnění na stavbu "Trutnov, Volanov kanalizace - přeložka sdělovacích kabelů, změna čerpací stanice"
[ 2013 - 970 ]
Česko-polské sportování předškolních dětí
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení v rámci mikroprojektu Česko-polské sportování předškolních dětí, reg.
č. CZ.3.22/3.3.02/13.03682 pro výběr zhotovitele na "Dovybavení herních prvků - Mateřská škola Trutnov,
pracoviště Úpská" - pořadí firem na prvním až čtvrtém místě takto:
1. Dřevoartikl, spol. s r. o. - s nabídkovou cenou 507 147,00 Kč včetně DPH
2. BONITA GROUP SERVIS s. r. o. - s nabídkovou cenou 532617,00 Kč včetně DPH
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3. Hřiště s. r. o. - s nabídkovou cenou 540 386,00 Kč včetně DPH
4. Tomovy parky s. r. o. - s nabídkovou cenou 552 052,00 Kč včetně DPH
*
01.02
*
zaslání oznámení firmám:
- FLORA SERVIS s.r.o. o nezařazení nabídky do výběrového řízení z důvodu chybně označené obálky
- LUNA PROGRESS s.r.o. o nezařazení nabídky do výběrového řízení z důvodu podání nabídky
po ukončení lhůty pro podání nabídek
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:03.09.2013 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou
[ 2013 - 971 ]
MEBYS Trutnov s. r. o.
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení "Výroba a dodání oken, včetně montáže,
Dlouhá 644 - 646, Trutnov"
*
01.02
*
vyřazení nabídky firmy GOPLAST s. r. o., Česká Lípa a RI Okna, a. s., Bzenec z důvodu nesplnění
zadávacích podmínek
*
01.03
*
následující pořadí nabídek:
1. PROPLAST K s. r. o., Polní 468, Nové Město nad Metují s cenou 2 237 551,63 Kč
2. Windows holding, a. s., Hlavní 456, Lázně Toušeň s cenou 2 372 933,- Kč
3. PFT - okna a dveře, U Javůrkovy louky 567, Jičín s cenou 2 883 517,11 Kč
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Martin Veselý
T:20.09.2013 *
zajistit podpis smlouvy s vítěznou firmou
[ 2013 - 972 ]
Znak města - UNISOFT
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s použitím znaku města na informačních plakátech, které vydává Petr Baudyš - UNISOFT
[ 2013 - 973 ]
UFFO - komplexní služby - marketing. komunikace
rada města
schvaluje
*
01.01
*
záměr zadat zakázku na poskytování komplexních služeb v oblasti marketingové komunikace
pro Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
*
01.02
*
text výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace dle předloženého návrhu
*
01.03
*
okruh firem navržených k obeslání výzvy dle předloženého návrhu
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků v navrženém složení
[ 2013 - 974 ]
Volby - pověření k uzavírání smluv
rada města
pověřuje
*
01.01
*
vedoucího úseku správy a údržby majetku oddělení správy a ochrany majetku odboru rozvoje a majetku
města rozhodováním o uzavření a uzavíráním nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce a smlouvy o poskytnutí
služeb za účelem zajištění volebních místností pro potřeby voleb do Parlamentu České republiky,
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Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Zastupitelstva města Trutnova a Evropského parlamentu a voleb
prezidenta republiky.
[ 2013 - 975 ]
Záštita města - Krkonošský veletrh 2013
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím záštity města Trutnova nad akcí Krkonošský veletrh, jehož 4. ročník pořádá Omnis Olomouc,
a. s. ve dnech 27. - 28. září 2013 ve společenském centru UFO
*
01.02
*
s použitím loga města Trutnova firmou Omnis Olomouc, a. s. na reklamních poutačích, ve veletržních
novinách a na všech tiskovinách k akci.
[ 2013 - 976 ]
Znak města - A-Tender s. r. o.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku města na informačních plakátech firmy A-Tender, s. r. o., K Palečku 2675/12,
Praha 9, Horní Počernice.
[ 2013 - 977 ]
Petice občanů
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
petici obyvatel Trutnova - městská část Kryblice ve věci "Omezení provozu motorových vozidel na vedlejších
komunikacích Kryblická, M. Majerové a Ivana Olbrachta"
[ 2013 - 978 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 16. 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

