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Nebytové prostory - různé
[ 2013 - 1164 ]
Krakonošovo náměstí čp. 23
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s přidělením části nebytových prostor o výměře 205,21 m² z celkové výměry nebytových prostor 320,74 m²
v čp. 23 Krakonošovo náměstí, umístěných v I., II., III. NP a PP subjektu ARTFUTURE s. r. o., se sídlem
Trutnov, Bojiště 66, IČ 28785924.
[ 2013 - 1165 ]
Palackého čp. 389
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
nabídku obchodní firmy TRANSFRUIT s. r. o. Trutnov, IČ 64827623, na pronájem nebytového prostoru v čp.
389 ul. Palackého o celkové výměře 316,83 m².
souhlasí
*
02.01
*
s krátkodobým pronájmem na dobu určitou 29 dnů (od 01.11.2013 do 29.11.2013) s obchodní firmou
TRANSFRUIT s. r. o. Trutnov, IČ 64827623, na nebytové prostory v čp. 389 ul. Palackého o celkové výměře
316,83 m².
bude
*
03.01
*
o přidělení nebytového prostoru v čp. 389 ul. Palackého, umístěného v I. NP a sklepu o celkové výměře
316,83 m² k pětiletému pronájmu rozhodovat po uplynutí lhůty pro podání písemných připomínek a námitek,
t.j. po 01.11.2013.
Pozemky - záměr města
[ 2013 - 1166 ]
p. p. 242/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 242/1 v k. ú. Trutnov
- cca 50 m² jako okapový chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m²
- cca 60 m² jako přístupové chodníky a pozemek pod popelnicemi za kupní cenu 300,- Kč/m²
Společenství vlastníků jednotek Procházkova 520 - 521. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 1167 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
(121 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu 1600,- Kč/m²
p.
k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 1168 ]
st. p. 1259 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 1259 (217 m²), st. p. 1260 (236 m²), st. p. 1261 (195 m²)
v k. ú. Horní Staré Město za kupní cenu 200,- Kč/m² jednotlivým vlastníkům bytových jednotek Společenství
pro dům Úpská 545, 546, 547, Trutnov, tak, jak mají podíly na domě. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
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[ 2013 - 1195 ]
p.p.115/18 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova a násl
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ, a. s., spočívajícího 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. 14/1, p. p. 61, p. p. 9/1, p. p. 35/1, p. p. 35/5, 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. 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. 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, pozemků
vedených ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad č. 1199 díl 1, parcela
původ Přídělový plán nebo jiný podklad č. 966 číl 2, parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad č. 967/1
díl 1, parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad č. 1198, pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela
Evidence nemovitostí č. 814/2, v celkovém rozsahu 6222 m², jednotková cena činí 33,33 Kč/m² + DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2013 - 1196 ]
p. p. 2656/1, p. p. 2656/100, k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného 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.
Bytové záležitosti
[ 2013 - 1197 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt
určitou 1 rok

o vel. 1+2 s pí

na dobu

[ 2013 - 1198 ]
Zásady č. 1/2011 - pronájem obecních bytů
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.12.2013 *
schválit změnu odst. 3 článku V. "Zásad č. 1/2011 pro postup při pronájmu obecních bytů", která spočívá
ve změně textu "O pronájmu bytu v domě s pečovatelskou službou a o umísťování žadatelů do domova
důchodců rozhoduje Rada města Trutnova".
[ 2013 - 1199 ]
Krakonošovo náměstí 125 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 125 o vel. 1+2,
standardní byt, č. bytu 1, 2. podlaží (kuchyň 25.68 m², 1. pokoj 32.50 m², 2. pokoj 19.52 m², topení etážové
plynové, k bytu patří koupelna 4.55 m², WC 1.50 m², předsíň 21.50 m², spíž 2.00 m², komora 6.00 m² a sklep
15.00 m², minimální měsíční nájemné 6616,- Kč). Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového
řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň předplacení nájemného. Předplacení nájemného
bude v minimální výši 50000,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
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[ 2013 - 1200 ]
Na Struze čp. 153
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Na Struze 153 o vel. 1+3, standardní byt,
č. bytu 2, 2. podlaží (kuchyň 17.50 m², 1. pokoj 30.90 m², 2. pokoj 20.10 m², 3. pokoj 13.10 m², topení
etážové plynové, k bytu patří koupelna 9.10 m², WC 3.60 m², předsíň 10.30 m², sklep 8.86 m² a půda
20.00 m², minimální měsíční nájemné 6885,- Kč). Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového
řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň předplacení nájemného. Předplacení nájemného
bude v minimální výši 50000,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Majetek města - různé
[ 2013 - 1201 ]
Lesy a parky Trutnov
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledek hodnocení veřejné zakázky "Malotraktor, mulčovač a vyhrnovací radlice"
schvaluje
*
02.01
*
firmu SOME Jindřichův Hradec s. r. o. vítězem veřejné zakázky
[ 2013 - 1202 ]
Inventarizace pro rok 2013
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s plánem inventarizace pro rok 2013 včetně navržených pracovníků do dílčích inventarizačních komisí
Finanční záležitosti
[ 2013 - 1203 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 15000,- Kč o. s. MENORA, Pražská 390, Trutnov, IČ 270048853, jako příspěvek
na realizaci VIII. ročníku mezinárodního festivalu Devět bran
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 7000,- Kč Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Trutnově, Úpická
163, Trutnov, IČ 47467011, jako příspěvek na realizaci koncertu ke Dni reformace
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.12.2013 *
schválit finanční příspěvek ve výši 37500,- Kč TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, Bohuslavice čp. 1, Trutnov 3,
IČ 60153661, jako příspěvek na opravu závlahového systému fotbalového hřiště a rekonstrukci jeho hrací
plochy.
neschvaluje
*
03.01
*
finanční příspěvek Náboženské obci Církve československé husitské v Trutnově, Úpická 146, Trutnov, IČ
64202003, jako příspěvek na renovaci společenské místnosti
Různé
[ 2013 - 1204 ]
VŘ" Rozhledna Stachelberg"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na zhotovitele rozhledny, billboardu, informační tabule a pamětní desky projektu "Místa plná
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rozhledů v Euroregionu Glacensis - SO 08 Rozhledna Stachelberg"
schvaluje
*
02.01
*
text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu
*
02.02
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou
*
02.03
*
zveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele
jmenuje
*
03.01
*
komisi pro otevírání obálek v navrženém složení
*
03.02
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
pověřuje
*
04.01
*
Ing. France ve věcech technických odpovídat na dotazy uchazečů a poskytovat dodatečné informace
[ 2013 - 1205 ]
Darovací smlouva s MV ČR - výpočetní technika
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením "Darovací smlouvy" o bezúplatném převodu majetku mezi Ministerstvem vnitra ČR a městem
Trutnovem dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
zajistit uzavření smlouvy

T:11.11.2013 *

[ 2013 - 1206 ]
Znak a partnerství města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova občanským sdružením Menora o. s. na plakáty a materiály
k VIII. Ročníku Mezinárodního festivalu česko-židovské kultury Devět bran
*
01.02
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova společností DETO production s. r. o. na propagační materiály
k hudebnímu koncertu skupiny Olympic
*
01.03
*
s partnerstvím města Trutnova při pořádání koncertu skupiny Olympic společností DETO production s. r. o.
[ 2013 - 1207 ]
Dohoda o centralizovaném zadávání
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením "Dohody o centralizovaném zadávání" s Ministerstvem vnitra ČR na produkty Microsoft
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
T:11.11.2013 *
zajistit uzavření "Dohody o centralizovaném zadávání"
[ 2013 - 1208 ]
Žádosti o umístění v DPS
rada města
schvaluje
*
01.01
*
stanoviska Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 30.09.2013 k podaným žádostem o umístění
v Domě s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu
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[ 2013 - 1209 ]
"Oprava střechy ZUŠ, Školní 151"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
provedení víceprací na opravu dřevěného trámového stropu s nosnými prvky pod podkrovím objektu v rámci
realizace akce "Oprava střechy ZUŠ Trutnov, Školní 151" dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Tomáš Komárek
T:11.11.2013 *
uzavřít ke stávající smlouvě o dílo dodatek č. 1, a to v rozsahu změny rozšíření předmětu zakázky
[ 2013 - 1210 ]
ZŠ kpt. Jaroše - převod DHM
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převodem altánu z evidence majetku spravovaného Technickými službami Trutnov s. r. o. do evidence
majetku svěřeného k hospodaření Základní škole kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 39
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Jiřímu Patákovi,
T:11.11.2013 *
zajistit převzetí altánu a jeho zavedení do evidence majetku organizace
[ 2013 - 1211 ]
ZŠ V Domcích 488 - sponzorské dary
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelových finančních darů Základní školou, Trutnov, V Domcích 488 od S.E.Q., spol. s r. o.,
Pampelišková 513, Trutnov, IČ 27523250 a společností Partners, Mgr. Jan Rosenberg, Školní 171, Trutnov,
IČ 48626911, dle předloženého návrhu
[ 2013 - 1212 ]
Platové záležitosti vybraných ředitelů ZŠ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou platového zařazení a související úpravou příplatku za vedení ředitele Základní školy, Trutnov 3,
Náchodská 18 dle předloženého návrhu
*
01.02
*
se změnou příplatku za vedení ředitelky Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816 dle předloženého návrhu
[ 2013 - 1213 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 11. listopadu 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

