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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2013 - 1256 ]
FK Sokol Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.12.2013 *
schválit přijetí daru od klubu FK Sokol Volanov, IČ 47467100, nemovitosti v rozsahu znaleckého posudku
ze dne 06.11.2013: budovu občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku st. p. 161 a pozemky p. p. 37/5
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o výměře 3880 m² a p. p. 37/6 o výměře 1051 m², vše v části města Volanov, v obci Trutnov, k. ú. Volanov
[ 2013 - 1257 ]
Horská čp. 187 - U Machače
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.12.2013 *
zrušit usnesení zastupitelstva města 2012-172/4 v plném znění
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:16.12.2013 *
schválit záměr a zveřejnění záměru prodeje domu čp. 187 Horská ulice na pozemku st. p. 197, včetně
příslušenství, spolu s pozemkem st. p. 197, vše v části obce Horní Staré Město, v obci Trutnov, v k. ú. Horní
Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 06.11.2013 novým obecným zveřejněním mimo Zásad
pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou
pro jednání 4500000,- Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2013 - 1258 ]
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. a II. NP o celkové
výměře 120.10 m² ukončení nájemní smlouvy ke dni 31.01.2014 ze strany nájemce pí
,
s místem podnikání
, Trutnov, v souladu s podmínkami nájemní smlouvy
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory (dle nového OZ: prostory sloužící k podnikání)
v čp.
umístěné v I. a II. NP o celkové výměře 120.10 m² (v I. NP - 1 prodejna
31.60 m², 1 výloha 3.70 m², 1 kancelář 7.70 m², 1 sklad 25.90 m² a ve II. NP: 2 sklady 28.70 m² a 9.30 m²,
1 chodba 6.00 m², 1 schodiště 4.50 m² a 1 WC 2.70 m²) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání
ve výši 2223,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, 1111,- Kč/m²/rok za dílnu, sklad, provozovnu služeb,
695,- Kč/m²/rok za WC, 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. Nebude povoleno
provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.
[ 2013 - 1259 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory (dle nového OZ: prostory sloužící k podnikání)
v čp.
, umístěné v I. NP o celkové výměře 32.80 m² (2 prodejny 10.50 m² a 7.00 m², 1 sklad
14.20 m² a 1 WC 1.10 m²) pí
, se sídlem.
,
IČ:
, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši 55536,- Kč/rok za celé nebytové
prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování prodejny
textilu, bižuterie a spodního prádla. 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 - 1260 ]
Max. Gorkého čp. 261
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s novým zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 261 Max. Gorkého, umístěné
v I. NP a sklepě - část B (pravá strana) o celkové výměře 247,00 m² (1 prodejna 90.70 m², 6 výloh o celkové
výměře 4.80 m², 1 kancelář 9.50 m², 2 sklady 28.10 m² a 38.60 m², 4 sociální zařízení o celkové výměře
10.80 m², 1 zásobovací rampa 28.50 m² a 6 sklepů o celkové výměře 36.00 m²) na dobu neurčitou s úvodní
cenou pro jednání ve výši 226116,- Kč/rok za celé nebytové prostory - za účelem zřízení prodejny,
162540,- Kč/rok za celé nebytové prostory - za účelem zřízení provozovny služeb, včetně uplatnění
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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 - 1261 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajímat na základě rámcové smlouvy nebytový prostor, který je součástí
budovy
, umístění v budově č. 4., hala, I. NP., místnost 1.26 o výměře 14.65 m²
(ošetřovna), včetně části vybavení těchto prostor (skříňka šatní, stůl masážní, stojan věšákový řadový)
p.
, Trutnov, IČ
, na dobu neurčitou od 02.01.2014 s dvouměsíční
výpovědní lhůtou. Nájemní smlouva bude uzavřena za účelem provozování masérských služeb, a to jen
na 15 hodin týdně a jen v době školního vyučování dle rozpisu pro dané období školního roku (v prvním
období konkrétně takto: Po, St. Pá: 10:00 - 13:00, Út: 09:00 - 12:00, Čt: 14:00 - 17:00). Mimo uvedenou dobu
budou prostory využívány základní školou a dalšími nájemci. Nájemné za nebytový prostor se sjednává
dohodou ve výši 419,- Kč bez DPH za školní rok s uplatněním meziročního inflačního nárůstu nájemného,
nájemné za zařízení ve výši 90,- Kč bez DPH za školní rok. DPH bude účtována dle platné právní úpravy
pro dané období. Nájemce bude hradit poměrnou část nákladů na služby spojenou s předmětem pronájmu.
[ 2013 - 1262 ]
Komenského čp. 399 - horolezecká stěna
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 399 ul. Komenského, umístěné v budově
č. 4, místnost 0.22 o výměře 56.25 m² (místnost s horolezeckou stěnou), místnost 0.21 o výměře 14.80 m²
(šatna), včetně části vybavení těchto prostor, sportovnímu oddílu YETTI CLUB TRUTNOV se sídlem Trutnov,
Komenského 399, IČ 70147612, od 01.01.2014 na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou
za nájemné ve výši 100,- Kč/m²/rok bez uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
provozování sportovní a výukové činnosti v oblasti horolezectví. Nájemce bude povinen zajistit provozování
horolezecké stěny i pro potřeby pronajímatele, a dále pro potřeby veřejnosti. Nájemce bude dále hradit
náklady za energie spojené s provozováním nebytového prostoru. Pokud provede nájemce na vlastní
náklady úpravy nebytových prostor, nebude v případě ukončení nájemní smlouvy zhodnocení nájemci
uhrazeno.
[ 2013 - 1263 ]
Nemovitosti na st. p. 161, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nemovitosti:
- budova občanské vybavenosti bez čp./č.e. - stavba šaten, postavených na pozemku st. p. 161, vč. st. p.
161 v k. ú. Volanov, obec Trutnov
- vedlejší stavba - dřevěný objekt klubovny, sestávající ze dvou vzájemně propojených stavebních buněk,
částečně umístěných na p. p. 37/1 a p. p. 37/6, vč. části p. p. 37/1 a p. p. 37/6 o celkové výměře 100 m²
v k. ú. Volanov, obec Trutnov,
společnosti MEBYS Trutnov s. r. o., IČ 60915013, se sídlem Horská 5, Trutnov, od 01.01.2014 na dobu
neurčitou za nájemné dohodou ve výši 81400,- Kč/rok za předmět pronájmu, bez uplatnění inflačního
nárůstu nájemného, za účelem uzavření podnájemních smluv.
ZM dne 21.10.2013 usnesením č.j. 2013-135/5 schválilo zveřejnění záměru přijetí předmětu pronájmu jako
dar městu.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2013 - 1264 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
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, umístěné v I. NP o celkové

s ukončením nájemní smlouvy č
dohodou k 31.12.2013.

na pronájem p. p.

(154 m²)

s p.

[ 2013 - 1269 ]
p. p. 2126/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 2126/8 (1304 m²) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou Základní
organizaci Českého zahrádkářského svazu Trutnov - vnitřní město k zahrádkářským účelům za nájemné
ve výši 0.30 Kč/m²/rok. O pozemek bude rozšířena nájemní smlouva č. 970061.
[ 2013 - 1270 ]
p. p. 195/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s obecným zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 195/1 (cca 2180 m²) v k. ú. Dolní Staré Město
za minimální nájemné ve výši 230000,- Kč/rok. Dle územního plánu se jedná o plochu technické
infrastruktury, t.j. plochu pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady.
Zveřejnění zaslat firmám ALBA WASTE a. s., ABA-AZA s. r. o., KELIB FINANCIAL GROUP, s. r. o.
[ 2013 - 1271 ]
p.p. 102/1 a další, k. ú. DSM, a násl.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem města zveřejnit pronájem pozemkových parcel č. 102/1, 496/1, 179/29, 494/4, 179/50, 106/1,
106/3, 105 v k. ú. Dolní Staré Město a pozemkové parcely č. 2175/1, 2175/2, 980/3, 980/4, 2181, 2183/5,
2183/18, 2183/19, 2183/20, 2183/21, 2183/22, 2183/23, 2183/24, 2183/25 v k. ú. Trutnov o celkové výměře
111814 m² společnosti Trutnov Property Development, a. s. za účelem realizace průmyslové zóny na dobu
určitou do prodeje pozemků, nejdéle však do 30.04.2014 za nájemné ve výši 1,- Kč/m²/rok za stávajících
podmínek nájemní smlouvy č. 300005.
*
01.02
*
se záměrem města zveřejnit změny v podmínkách prodeje pozemků dle nájemní smlouvy s dohodou
o budoucí smlouvě kupní a zřízení věcného břemene č. 300005:
Ponížená kupní cena bude uhrazena ve třech splátkách, kdy
1. splátka ve výši 10937215.60 Kč bude uhrazena do 31.03.2014
2. splátka ve výši 5419125.60 Kč 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 podání návrhu na vklad
vlastnického práva k převáděným nemovitostem do katastru nemovitostí do zaplacení.
[ 2013 - 1272 ]
st. p. 5573 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem města zveřejnit pronájem st. p. 5573 (1861 m²), objektu tribuny čp. 466 na st. p. 5573, části
p. p. 799/1 (8312 m² - mimo atletický stadion - běžecká dráha včetně sektorů a trávník), p. p. 799/3
(1876 m²), části p. p. 799/6 (1006 m² - mimo části zasahující do komunikace podél Úpy), části p. p. 815/1
(2637 m²- mimo pozemku pod umělým trávníkem), p. p. 815/2 (1167 m²), st. p. 1728 (27 m²), st. p. 2988
(84 m²), st. p. 2989 (37 m²), st. p. 3961 (120 m²) a garáže na st. p. 3961, vše v k. ú. Trutnov, společnosti
MEBYS Trutnov, s. r. o., za nájemné ve výši ceny obvyklé včetně DPH.
*
01.02
*
s ukončením části nájmu dle smlouvy č. 011005 s Tělovýchovnou jednotou Lokomotiva Trutnov o. s., a to
na st. p. 5573 (1861 m²), objektu tribuny čp. 466 na st. p. 5573, části p. p. 799/1 (8312 m² - mimo atletický
stadion - běžecká dráha včetně sektorů, p. p. 799/3 (1876 m²), části p. p. 799/6 (cca 1006 m²), části p. p.
815/1 (2637 m²), p. p. 815/2 (1167 m²), st. p. 1728 (27 m²), st. p. 2988 (84 m²), st. p. 2989 (37 m²), st. p.
3961 (120 m²) a garáže na st. p. 3961, vše v k. ú. Trutnov k 31.12.2013.
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Majetek města - různé
[ 2013 - 1309 ]
MEBYS Trutnov s. r. o.
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 9 k mandátní smlouvě uzavřené mezi městem Trutnov a Městským bytovým podnikem Trutnov
s. r. o., nyní firmou MEBYS Trutnov s. r. o. v předloženém znění
[ 2013 - 1310 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zařazením objektu ČRE - Okresní soud v Trutnově, zastoupený
, IČ 00025020,
Nádražní 106/5, Trutnov do I. kategorie dle ceníku služeb za monitorování signálu EZS na pult
centralizované ochrany od 01.12.2013
[ 2013 - 1311 ]
Nalezené drobné památky
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.12.2013 *
schválit, že budou do majetku města Trutnova zařazeny drobné bezprizorní památky nalezené na katastru
Trutnov dle přílohy, kromě kříže na p. p. 1160/2 v k. ú. Babí, kříže na p. p. 1853/2 v k. ú. Babí a torza kříže
na p. p. 1302/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova, k jejichž vlastnictví se jejich vlastníci přihlásili v zákonné lhůtě.
Finanční záležitosti
[ 2013 - 1312 ]
Finanční příspěvky - ostatní
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.12.2013 *
schválit změnu účelu použití finančního příspěvku pro o. s. KARO, Školní 13, Trutnov, a to část finančního
příspěvku ve výši 30000.00 Kč bude použita na financování hracího prvku do herny mateřského centra
neschvaluje
*
02.01
*
finanční příspěvek o. s. Chalupění, IČ 26585588, Batňovice 130, jako příspěvek na realizaci projektu
Muzeum venkova
[ 2013 - 1313 ]
Škodní komise města
rada města
odvolává
*
01.01
*
Ing. Petra Kučeru z funkce člena škodní komise města ke dni 26.11.2013
jmenuje
*
02.01
*
Mgr. Zdeňka Lokvence do funkce člena škodní komise města ke dni 26.11.2013
[ 2013 - 1314 ]
Stacionář, PS - objem prostředků na platy
rada města
stanovuje
*
01.01
*
příspěvkovým organizacím Stacionář a Pečovatelská služba objem prostředků na platy v hlavní činnosti
dle předloženého návrhu

14

[ 2013 - 1315 ]
Mimořádné odměny ředitelů PO
rada města
schvaluje
*
01.01
*
mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací dle předloženého návrhu
Různé
[ 2013 - 1316 ]
Provozování kanalizace Bojiště
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 1 mandátní smlouvy s firmou Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. na provozování
kanalizace Bojiště na prodloužení termínu platnosti smlouvy do 31.12.2014
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:16.12.2013 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 mandátní smlouvy s VAK Trutnov, a. s.
[ 2013 - 1317 ]
MATEX HK s. r. o. - smluvní pokuta
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uložením smluvní pokuty za prodlení (39 dní) s odstraněním reklamovaných vad na zhotoveném díle
"Galerie draka" subjektu MATEX HK s. r. o. na základě oprávnění dle smlouvy o dílo č. R/17/2012 v plné
výši, t.j. 390000,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:13.12.2013 *
zajistit zaslání výzvy k zaplacení smluvní pokuty subjektu MATEX HK s. r. o.
[ 2013 - 1318 ]
Krajský Program obnovy venkova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu o zajištění administrace krajského Programu obnovy venkova dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:19.12.2013 *
zajistit uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem
[ 2013 - 1319 ]
Smlouva o nájmu dopravního prostředku
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o nájmu dopravního prostředku ze Svazkem obcí Východní Krkonoše na automobil
FORD Tranzit, RZ TUA 56 - 46 v navrženém znění
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
zajistit uzavření smlouvy

T:09.12.2013 *

pověřuje
*
03.01
*
tajemníka MěÚ k udělování souhlasu s přenecháním užívání dopravního prostředku FORD Tranzit,
RZ TUA 56 - 46 jiné osobě v souladu s uzavřenou "Smlouvou o nájmu dopravního prostředku"
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[ 2013 - 1320 ]
Dotace z rozpočtu KHK pro JSDH
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy s Královéhradeckým krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
na pokrytí mimořádných finančních prostředků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v celkové výši
100389,- Kč v navrženém znění
*
01.02
*
s uzavřením smlouvy s Královéhradeckým krajem o poskytnutí dotace na výdaje jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce pro rok 2013 v celkové výši 14080,- Kč v navrženém znění
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
zajistit uzavření smluv

T:09.12.2013 *

[ 2013 - 1321 ]
Služby mobilního operátora pro MěÚ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením Rámcové smlouvy o službách elektronických komunikací s firmou T-Mobile Czech Republic
a. s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
T:09.12.2013 *
zajistit uzavření Rámcové smlouvy o službách elektronických komunikací s firmou T-Mobile Czech Republic
a. s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4
[ 2013 - 1322 ]
Žádosti o umístění v DPS
rada města
schvaluje
*
01.01
*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 11.11.2013 k podaným žádostem o umístění
v Domě s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu
[ 2013 - 1323 ]
ZŠ Trutnov, V Domcích - účelový finanční dar
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 20000,- Kč Základní školou, Trutnov, V Domcích 488
od Nadačního fondu Dětského činu roku, Radlická 14, Praha 5, IČ 27377245, dle předloženého návrhu
[ 2013 - 1324 ]
ZŠ Trutnov, V Domcích 488 - přijetí nadačního příspěvku
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím nadačního příspěvku ve výši 500000,- Kč Základní školou, Trutnov, V Domcích 488 od Nadace
ČEZ, Duhová 3/1531, Praha 4, IČ 26721511, a to do vlastnictví zřizovatele
[ 2013 - 1325 ]
Změna kapacit ZŠ zřizovaných městem
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s navýšením kapacity Základní školy, Trutnov, Komenského 399, resp. její součásti "základní škola"
ze 700 žáků na 750 žáků, a to s účinností od 01.01.2014
*
01.02
*
se snížením kapacity Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536, resp. její součásti "základní škola"
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z 1200 žáků na 1000 žáků, a to s účinností od 01.01.2014
[ 2013 - 1326 ]
Zřízení komise Rady města Trutnova
rada města
zřizuje
*
01.01
*
s platností od 2. ledna 2014 jako svůj iniciativní a poradní orgán Komisi pro sociální začleňování
[ 2013 - 1327 ]
Záštita města Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převzetím záštity města Trutnova nad semifinálovým kolem Mistrovství České republiky v mažoretkovém
sportu 2014 pro výkonnostní třídu "A", které bude pořádat dne 17.05.2014 Základní škola, Trutnov,
V Domcích 488
[ 2013 - 1328 ]
Sazebník dle zákona č. 106/1999 Sb. na r. 2014
rada města
schvaluje
*
01.01
*
Sazebník úhrad nákladů za poskytnuté služby dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím na rok 2014 dle předloženého návrhu, vytvořeného dle Nařízení vlády ČR č. 173/2006 Sb.
[ 2013 - 1329 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
p. Miloni Vlčkovi prodej jmelí a vánočních svícnů pod podloubím obchodního domu Elmont-Ch na Horské
ulici od 01.12.2013 do 23.12.2013
*
01.02
*
p. Jiřímu Dubskému prodej vánočního zboží pod podloubím obchodního domu INTERSPORT – Sport
Plecháč s. r. o. na Horské ulici od 27.11.2013 do 30.11.2013
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:27.11.2013 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
[ 2013 - 1330 ]
Speciální ochranná deratizace
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.12.2013 *
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o provedení speciální ochranné deratizace v navrženém znění
[ 2013 - 1331 ]
Příští schůze rad města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 9. prosince 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

