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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2013 - 1214 ]
Horská čp. 142
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.12.2013 *
zrušit usnesení zastupitelstva města 2012-92/3 v plném znění
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:16.12.2013 *
schválit záměr a zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - domu čp. 142 na st. p. 10/1 v ul. Horská, spolu
s pozemkem st. p. 10/1 o výměře 420 m², v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu
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znaleckého posudku ze dne 25.10.2013 novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej...,
bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, s úvodní cenou pro jednání ve výši 475210,- Kč
Nebytové prostory - záměr města
[ 2013 - 1215 ]
Max. Gorkého čp. 261
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 261 Max. Gorkého, umístěné
v I. NP - prodejna A (levá strana) o celkové výměře 200.40 m² (1 prodejna 117.60 m², 6 výloh o celkové
výměře 4.80 m², 1 sklad 35.20 m², 3 soc. zařízení o celkové výměře 8.80 m² a 1 rampa 34.00 m²)na dobu
určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši
214560,- Kč/rok za celý nebytový prostor - za účelem zřízení prodejny,
132121,- Kč/rok za celý nebytový prostor - za účelem zřízení provozovny 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 nebytovém prostoru nebude povolen provoz
ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
[ 2013 - 1216 ]
Na Struze čp. 159
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 159 Na Struze, umístěné v I. NP
o celkové výměře 46,95 m² (2 místnosti 23,80 m² a 12,60 m², chodba 1,50 m², koupelna + WC 5,25 m²,
sklad 3,80 m²) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 2223,- Kč/m²/rok za kanceláře,
1111,- Kč/m²/rok za chodbu a sklad, provozovnu služeb, 695,- Kč/m²/rok za sociální zařízení, 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.
[ 2013 - 1217 ]
Krakonošovo náměstí čp. 23
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nebytového prostoru v čp. 23 Krakonošovo náměstí o celkové výměře 320,74 m² s vyjmutím části
nebytových prostor umístěných ve II., III. NP a PP o celkové výměře 187,74 m² a provedením změny užívání
na byt.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 23 Krakonošovo náměstí o celkové
výměře 133,00 m², umístěné v I. NP (místnost - dříve prodejna léků 50.30 m², 2 výlohy o celkové výměře
3.00 m², místnost - dříve příjem léků 9.10 m², místnost – dříve sklad 37.10 m², umývárna 10.70 m², místnost
- dříve laboratoř 19.80 m², WC 1.60 m², úklidová komora 1.40 m²) na dobu určitou 5 let, s úvodní cenou
pro jednání ve výši 200000,- Kč/rok za celé nebytové prostory, 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 - 1218 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
ul.
, umístěné v I. NP o celkové
výměře 31.35 m² (1 prodejna 18.40 m², 2 výlohy o celkové výměře 1.00 m², 1 sklad 9.50 m² a 1 WC 2.45 m²)
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s pí
, s místem podnikání
, Trutnov, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné
dohodou ve výši 55488.- Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem
provozování prodejny pečiva a potravinářského 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 - 1219 ]
Palackého čp. 389
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
nabídku obchodní firmy ROSA market s. r. o., IČ 22506641, na pronájem nebytového prostoru v čp. 389
ul. Palackého, umístěné v I. NP a sklepu o celkové výměře 316,83 m²
souhlasí
*
02.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na 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 a 5 sklepů o celkové výměře
71.47 m²) s obchodní firmou TRANSFRUIT s. r. o. Trutnov, sídlo Voletinská 247, Trutnov 3, IČ 64827623,
na dobu určitou dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši 350000,- 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.
Pozemky - záměr města
[ 2013 - 1220 ]
pozemky v ZE č. 192 a další, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout pozemky vedené v zjednodušené evidenci – parcely původ
Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) č. 192 (12 m²), č. 195 (550 m²), č. 200 (600 m²), č. 203/1 (926 m²),
č. 203/2 (85 m²), č. 208 (68 m²) a č. 209 (374 m²), vše v k. ú. Voletiny, na dobu neurčitou p. Zdeňku
Horskému za účelem chovu včel a k údržbě za nájemné ve výši 0,50 Kč/m²/rok bez předkupního práva.
[ 2013 - 1221 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(celkem 12 m²) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou
pí
, z toho 6 m² k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok a 6 m² k umístění
stávající kůlny za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok.
bere na vědomí
*
02.01
ukončení nájemní smlouvy č.
z důvodu úmrtí nájemce.

*
na pronájem části p. p.

(12 m²) v k. ú. Trutnov s p.

[ 2013 - 1222 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(celkem 142 m²) v k. ú. Trutnov na dobu určitou
5 let p.
, z toho 128 m² k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok a
14 m² k umístění stávající kůlny za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok.
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[ 2013 - 1223 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
1 (230 m²) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 2 roky
p.
za účelem výstavby přístupové komunikace s živičným povrchem pro plánovanou
výstavbu 6 rodinných domů za nájemné ve výši 1,- Kč/m²/rok.
[ 2013 - 1224 ]
p. p. 799/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 799/1 (cca 8000 m²) v k. ú. Trutnov MFK Trutnov
na dobu určitou 15 let za nájemné ve výši 100,- Kč/rok. Jakákoliv výstavba a výsadba musí být předem
projednána a schválena pronajímatelem.
*
01.02
*
s ukončením pronájmu části p. p. 799/1 (cca 8000 m²) v k. ú. Trutnov s TĚLOVÝCHOVNOU JEDNOTOU
LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s. k 30.12.2013. Ostatní podmínky nájemní smlouvy č. 011005 zůstanou
nezměněny.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2013 - 1225 ]
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.12.2013 *
souhlasit s prodejem p. p.
(32 m²) v k. ú. Horní Staré Město manželům
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 1226 ]
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.12.2013 *
souhlasit s prodejem části p. p. 2471/7 (cca 100 m²) v k. ú. Trutnov Společenství pro dům čp. 239, Úpské
nábřeží, Trutnov, jako okapový chodníček (cca 30 m²) za 1,- Kč/m² a přístupový chodník (cca 70 m²)
za 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 1227 ]
p. p. 2137 a další, k.ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.12.2013 *
souhlasit s prodejem části p. p. 2137 (cca 200 m²) v k. ú. Horní Staré Město jako okapový chodník za kupní
cenu 1,- Kč/m² (cca 110 m²) a jako přístupové chodníky za kupní cenu 300,- Kč/m² (cca 90 m²) Společenství
vlastníků jednotek Úpská 532 - 535 Trutnov. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě
daně z převodu nemovitostí.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:16.12.2013 *
souhlasit s prodejem st. p. 1255 (212m²), st. p. 1256 (211 m²), st. p. 1257 (212 m²) a st. p. 1258 (213 m²)
v k. ú. Horní Staré Město za kupní cenu 200,- Kč/m² jednotlivým vlastníkům bytových jednotek Společenství
vlastníků jednotek Úpská 532 - 535 Trutnov. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě
daně z převodu nemovitostí.
[ 2013 - 1228 ]
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.12.2013 *
souhlasit s pronájmem a následným prodejem manželům

5

[ 2013 - 1250 ]
VŘ "Zelená herna na zahradě MŠ Horská"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na dodavatele herních prvků k veřejné zakázce malého rozsahu "Zelená herna na zahradě
MŠ č.p. 282"
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 - 1251 ]
Společenské centrum Trutnovska...
rada města
schvaluje
*
01.01
*
firmu XANTIPY AGENCY s. r. o., Žižkova 277, Trutnov, vítězem výběrového řízení na dodavatele
komplexních služeb v oblasti marketingové komunikace pro Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a
volný čas 2013/2014
pověřuje
*
02.01
*
BcA. Libora Kasíka k uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem po ukončení lhůty pro podání námitek
[ 2013 - 1252 ]
Organizační opatření č. 5/2013
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
organizační opatření č. 5/2013, používání motorových vozidel a zajištění dopravy
[ 2013 - 1253 ]
Petice občanů Babí
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
petici obyvatel Trutnova - městská část Babí, nazvanou "Petice - zajištění bezpečnosti občanů - Babí"
souhlasí
*
02.01
*
s realizací místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v rozsahu navrženém Dopravním
inspektorátem Policie ČR, Územní odbor Trutnov
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[ 2013 - 1254 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
p. Martinu Novotnému prodej cukrové vaty a vánočního jmelí pod podloubím obchodního domu firmy
CENTR ŠUBRT s. r. o. na Horské ul. Prodej bude uskutečňován v období od 25.11.2013 do 25.12.2013.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:15.11.2013 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
[ 2013 - 1255 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na úterý 26. listopadu 2013 od 14:00 hod v zasedací místnosti č. 301
MěÚ.
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
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Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

