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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2013 - 979 ]
Polská čp. 367
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.10.2013 *
schválit záměr prodeje domu čp. 367 ul. Polská, na pozemku st. p. 3672, spolu s pozemkem st. p. 3672
o výměře 481 m², bez přilehlých pozemků, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.01.2012, vše v obci
Trutnov, části obce Dolní Předměstí, k. ú. Trutnov, novým obecným zveřejněním, mimo Zásad pro prodej....,
bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání,
vycházející ze znaleckých posudků, 10800000,- Kč. Přilehlé pozemky p. p. 701/12 a p. p. 701/1 v k. ú.
Trutnov budou prodány samostatně, dodatečně.
[ 2013 - 980 ]
Na Nivách čp. 57
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.10.2013 *
schválit záměr prodeje nemovitostí domu čp. 57 ulice Na Nivách na pozemku st. p. 536, spolu s pozemkem
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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 4250000,- Kč.
[ 2013 - 981 ]
Lípové náměstí čp. 264
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.10.2013 *
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 30 dnů, s úvodní cenou
pro jednání ve výši 555000,- Kč
Nebytové prostory - záměr města
[ 2013 - 982 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp.
, umístěný v I. NP o výměře 10.40 m²
(1 místnost) s ukončením nájemní smlouvy ke dni 30.09.2013 s pí
,
bere na vědomí
*
02.01
*
u nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp.
, umístěný v I. NP o výměře 10.40 m²
(1 místnost), ukončení nájemní smlouvy ke dni 30.11.2013 s pí
,
souhlasí
*
03.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v čp.
, umístěný v I. NP
o výměře 10.40 m² (1 místnost) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 2223,- Kč/m²/rok
za prodejnu, kancelář, 1111,- Kč/m²/rok za provozovnu služeb, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému
způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru
nájemci uhrazeno. V objektu nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
[ 2013 - 983 ]
Palackého čp. 389
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 389 Palackého, umístěné v I. NP a sklepu
o celkové výměře 316.83 m² (1 prodejna 91.05 m², 4 výlohy o celkové výměře 6.16 m², 1 kancelář 4.35 m²,
6 skladů o celkové výměře 139.43 m², 1 umývárna 2.25 m², 1 WC 2.12 m², 5 sklepů o celkové výměře
71.47 m²) obchodní firmě TRANSFRUIT s. r. o., se sídlem Voletinská 247, Trutnov 3, IČ 64827623, na dobu
určitou dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši 304500,- Kč/rok za celé nebytové prostory, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny potravin a
drogistického zboží. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému
způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru
nájemci uhrazeno.
[ 2013 - 984 ]
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
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, umístěné v I. NP a sklepu o celkové

Trutnov - Kryblice na části p. p. 1449/1 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu chůze k vodárně na st. p. 5510
v k. ú. Trutnov a za účelem uložení výtlačného potrubí z čerpací stanice do nádrže nad zahrádkářskou
osadou v celkovém rozsahu cca 170 m². Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2013 - 1006 ]
p. p. 1875/2, p. p. 1919/24, 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. 1875/2 a p. p. 1919/24 v k.ú.
Trutnov v celkovém rozsahu cca 280 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2013 - 1007 ]
p. p. 92/6, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. ČEZ Teplárenská, a. s., na části p. p. 92/6 v k. ú. Dolní
Staré Město, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby teplovodní přípojky v celkovém rozsahu
cca 20 m². Jednotková cena je 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2013 - 1008 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
se zapůjčením holobytu

*
, Trutnov pí

Finanční záležitosti
[ 2013 - 1009 ]
Přezkoumání hospodaření města za r. 2013-2016
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, pořadí firem dle hodnotícího kritéria "nejnižší nabídková cena včetně DPH":
1. AK AUDIT, spol. s r. o. ........................ 374 400.00 Kč
2. K KREDIT s. r. o. ................................ 479 160.00 Kč
3. VALUE ADDED, a. s. .......................... 653 400.00 Kč
*
01.02
*
vyloučení nabídek z hodnocení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek:
- Audit Team s. r. o.
- Audit Brno, spol. s r. o.
- A & CE Audit s. r. o.
- Schaffer & Partner, AUDIT s. r. o.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Gereg
T:30.09.2013 *
uzavřít smlouvu o dílo s vítěznou firmou AK AUDIT, spol. s r. o.
[ 2013 - 1010 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč p.
příslušníků řecké komunity žijících v České republice
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, nám.

, Trutnov, na kulturní akci

*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 7000,- Kč p.
,
, Trutnov, na natočení
videoklipu hudební skupiny Pepa Lábus a spol.
*
01.03
*
finanční příspěvek ve výši 8000,- Kč Divadlu Vratislava Barvy, Mentzlova 18, Trutnov 3, IČ 70801461,
na akce pro děti
*
01.04
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč p.
, Trutnov, na 4. ročník multižánrového
festivalu Hluk luk
*
01.05
*
finanční příspěvek ve výši 20000,- Kč
,
Trutnov, na vydání
Kladského sborníku X.
*
01.06
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč p.
,
na činnost Kulturního klubu Kabinet - Filmového klubu, působícího na adrese Pavla Křížkovského 237/1,
Trutnov
Různé
[ 2013 - 1011 ]
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
porušení povinností ze strany dlužníka vyplývajících ze smlouvy č. R/11/12 o poskytnutí prostředků
ze Státního fondu rozvoje bydlení
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.10.2013 *
odsouhlasit uplatnění sankce úhrady z prodlení ve výši 1257,- Kč stanovené dle Nařízení vlády č. 142/1994
Sb.;
*
02.02 Urč:zastupitelstvo města
T:21.10.2013 *
schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. R/11/12 s dlužníkem
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:29.10.2013 *
zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. R/11/12 po schválení v zastupitelstvu města
[ 2013 - 1012 ]
Vodovod Lhota - Bezděkov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na provedení víceprací a méněprací v rámci stavby "Vodovod
Lhota - Bezděkov" - změny č. 2
*
01.02
*
změnu ceny díla o 13553.83 Kč vč. DPH (11201.51 Kč bez DPH)
*
01.03
*
uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo na změnu ceny díla s firmou BAK stavební společnost, a. s.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:26.09.2013 *
zajistit uzavření dodatku č. 4 smlouvy se zhotovitelem stavby - BAK stavební společnost, a. s.
[ 2013 - 1013 ]
Kanalizace Volanov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na provedení víceprací a méněprací v rámci stavby „Trutnov,
Volanov - kanalizace" - přeložka sdělovacích kabelů, změna čerpací stanice
*
01.02
*
změnu ceny díla o 445051.75 Kč vč. DPH (367811.36 Kč bez DPH)
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*
01.03
*
uzavření dodatku č. 6 smlouvy o dílo na změnu ceny díla s firmou BAK stavební společnost, a. s.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:04.10.2013 *
zajistit uzavření dodatku č. 6 smlouvy se zhotovitelem stavby - BAK stavební společnost, a. s.
[ 2013 - 1014 ]
Poskytování elektronických online zdrojů
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o poskytování elektronických online zdrojů se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci
Králové
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
T:30.09.2013 *
zajistit uzavření smlouvy se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové
[ 2013 - 1015 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
p.
prodej dušičkového zboží pod podloubím obchodního domu Elmont-Ch na Horské ulici
od 01.10.2013 do 02.11.2013
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:18.09.2013 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
[ 2013 - 1016 ]
Průmyslová zóna
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu se společností ABB, spol. s r. o., dle předloženého návrhu
[ 2013 - 1017 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 30.09.2013 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

