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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2012 - 141 ]
Studenec čp. 63
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
schválit prodej volné nemovitosti čp. 63 Studenec na pozemku st. p. 94, spolu s pozemkem st. p. 94 a
p. p. 112, v části obce Studenec, obec Trutnov, k. ú. Studenec u Trutnova, včetně příslušenství, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 12.10.2005, novým obecným zveřejněním, mimo Zásad pro prodej...,
bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemce, mimo výběrové řízení

2

na neomezeně dlouhou dobu, za minimální nabídkovou kupní cenu 1100000,- Kč.
[ 2012 - 142 ]
Spojka čp. 142
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
schválit nové zveřejnění záměru města prodeje obsazeného domu čp. 142 ul. Spojka na pozemku st. p. 818,
spolu s pozemkem st. p. 818, v obci Trutnov, části města Dolní Předměstí, k. ú. Trutnov v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 27.07.2011, dle Zásad pro prodej...., § 14, odst. 1) ve 2. kole prodeje,
bez upřednostnění nájemníků, na dobu minimálně 60 dnů za nabídkovou kupní cenu platnou pro 2. kolo
prodeje, t.j. minimálně za 3811562,- Kč
Nebytové prostory - záměr města
[ 2012 - 143 ]
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádost
, na pronájem
nebytového prostoru v čp.
, umístěné v I. NP o celkové výměře 123.80 m²
*
01.02
*
žádost
, na pronájem nebytového prostoru
v čp.
, umístěné v I. NP o celkové výměře 123.80 m²
souhlasí
*
02.01
*
s novým zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 57 Na Nivách (dříve Country club
Bonanza), umístěné v I. NP o celkové výměře 123.80 m² (restaurace 43.00 m², bar 22.80 m², kuchyň 16.00
m², přípravna 18.00 m², sklady 13.00 m², chodba 5.00 m², 2x WC o celkové výměře 6.00 m², dále uzamčené
zadní vnitřní schodiště) na dobu neurčitou, s úvodní cenou pro jednání ve výši 73000,- Kč/rok za celý
nebytový prostor, 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. Nájemce bere na vědomí současný technický stav nebytového
prostoru včetně skutečnosti, že dochází k občasnému průsaku vody ze stráně do nebytového prostoru a
současně souhlasí s tím, že případné vzniklé škody si bude řešit vlastním pojištěním.
V současné době probíhá příprava prodeje objektu.
Nebytové prostory - různé
[ 2012 - 144 ]
Nájemné za nebytové prostory
rada města
stanovuje
*
01.02
*
pro období od 01.07.2012 rozhodovací koeficient Kr = 1/1.019, to znamená, že nájemné za nebytové
prostory, objekty a střechy (nebo jejich části) nebude zvýšeno.
Pozemky - záměr města
[ 2012 - 145 ]
p. p. 2468/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2468/1 (cca 60 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků
jednotek Křižíkova 551, Trutnov (okapové chodníky), za kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
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[ 2012 - 146 ]
p. p. 2763, p. p. 2849, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2763 (cca 50 m²) v k. ú. Trutnov (okapový chodník) za kupní
2
cenu 1,- Kč/m² a p. p. 2849 (5 m²) v k. ú. Trutnov (schodiště) za kupní cenu 250,- Kč/m Společenství pro
dům Slévárenská 606 v Trutnově. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z
převodu nemovitostí.
[ 2012 - 147 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část
(21 m²) a
(1312 m²) v
k zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m²/rok a k umístění stávající
chatky za nájemné 10,- Kč/m²/rok na dobu určitou 1 rok do 31.12.2013 s tím, že na pozemku není povolena
žádná další výstavba či výsadba stromů.
[ 2012 - 148 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část
(cca 20 m²) v
za účelem vybudování sjezdu na komunikaci za nájemné ve výši 7,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2012 - 149 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
souhlasit s prodejem
(373 m²) v
za kupní cenu
300,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí
kupující.
[ 2012 - 150 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
souhlasit s prodejem části
(cca 2 m²) v
za kupní cenu 700,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, hradí kupující.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2012 - 151 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením lhůty na vyklizení pozemku
do 31.05.2012
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[ 2012 - 152 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(cca 130 m²) v
k zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba
stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2012 - 153 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(cca 180 m²) v
k zahrádkářským účelům a k umístění stávající vjezdové brány za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou
s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2012 - 154 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(cca 143 m²) v
, z toho cca 16 m² za nájemné
10,- Kč/m²/rok za účelem umístění stávající pergoly a cca 127 m² za nájemné 3,- Kč/m²/rok k zahrádkářským
účelům
na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být
předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2012 - 155 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem
(979 m²) v
za nájemné 0.20 Kč/m²/rok za účelem sečení
trávy
na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být předem
odsouhlasena pronajímatelem. Úklid pozemku provede nájemce na své náklady.
[ 2012 - 156 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²) v
,
k umístění stojanu se
zbožím na dobu určitou od 01.03.2012 do 20.02.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 157 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
s pronájmem části

*
(12 m²) a části
(12 m²) v
k umístění letní předzahrádky na dobu určitou od 01.04.
do 30.09.2012 za nájemné ve výši 1.50 Kč/m²/den.
[ 2012 - 158 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
s pronájmem části
reklamní plachty na plot u čp.
Kč/m²/den.
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*
(2 m²) v
,
k umístění
na dobu určitou od 01.03.2012 do 28.02.2013 za nájemné ve výši 3,-

[ 2012 - 159 ]
p. p. 2656/102, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2656/102 (845 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Kiesewettrova, firm ě BAK stavební společnost,
a. s., za účelem umístění zařízení staveniště, realizace elektropřípojky a jako manipulační plochu z důvodu
výstavby bytového domu č. 3 na dobu určitou od 23.02. do 31.12.2012 za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok.
Je povoleno dočasné oplocení staveniště.
[ 2012 - 160 ]
p. p. 1106/2, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s Pozemkovým fondem České
republiky pro právo umístění a provozu zemního kabelového vedení NN na p. p. 1106/2 v k. ú. Babí
v rozsahu 14 m² za účelem připojení překážkového návěstidla na střeše rozhledny. Věcné břemeno bude
hrazeno paušální částkou ve výši 750,- Kč hrazenou před podpisem smlouvy. Veškeré náklady spojené
s vkladem smlouvy o věcném břemeni do katastru nemovitostí a s vyhotovením geometrického plánu uhradí
oprávněný.
[ 2012 - 161 ]
p. p. 2863/3, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene pro spol. LOM Babí, a s., na p. p. 2863/3 (dříve p. p. 2863)
v k. ú. Babí, spočívajícího v právu chůze a jízdy za účelem těžby v rozsahu 2539 m². Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 162 ]
p. p. 2215/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro Okresní soud v Trutnově na části p. p. 2215/3 v k. ú. Trutnov,
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby kanalizační přípojky v celkovém rozsahu cca 12 m².
Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2012 - 163 ]
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků
na adrese:
o vel. kk + 1, standardní byt
předpl. nájemné
1.
300000,- Kč
2.
251700,- Kč
3.
55000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplaceného nájemného do tří týdnů
po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude
u více bytů na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere,
budou nabídnuty dalším žadatelům v pořadí.
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[ 2012 - 164 ]
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků
na adrese:
o vel. 1 + 1, standardní byt
předpl. nájemné
1.
251700,- Kč
2.
90000,- Kč
3.
77500,- Kč
4.
55000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplaceného nájemného do tří týdnů
po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude
u více bytů na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere,
budou nabídnuty dalším žadatelům v pořadí.
[ 2012 - 165 ]
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníka
na adrese:
o vel. 1 + 0, standardní byt
měs. nájemné předpl. nájemné
1.
1860,- Kč
55000,- Kč
2.
1800,- Kč
50000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplaceného nájemného do tří týdnů
po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude
u více bytů na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
[ 2012 - 166 ]
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků
na adrese:
o vel. 1 + 3, standardní byt
měs. nájemné
předpl. nájemné
1.
11326,- Kč
56630,- Kč
2.
7544,- Kč
50000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplaceného nájemného do tří týdnů
po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude
u více bytů na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
bere na vědomí
*
02.01
odstoupení

*
z výběrového řízení na b.j.

[ 2012 - 167 ]
Hluboký příkop čp. 147 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Hluboký příkop 147 o vel. 1+1, č. bytu 2,
I. podlaží, standardní byt (kuchyň 11.00 m², pokoj 21.60 m², topení etážové plynové, k bytu patří koupelna +
WC 4.21 m², předsíň 5.74 m² a sklep 6.80 m², měsíční nájemné 5092,- 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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Majetek města - různé
[ 2012 - 168 ]
Veřejná zakázka - geodetické práce
rada města
schvaluje
*
01.01
*
soutěžní podmínky vyzývacího řízení města Trutnov, zastoupeného městským úřadem, majetkovým
odborem, k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku "Smlouva o dílo na geodetické práce"
dle předloženého návrhu
[ 2012 - 169 ]
Hlavní inventarizační komise
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledek inventarizace majetku města ke dni 31.12.2011
[ 2012 - 170 ]
Petice - Rally Krkonoše 2012
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
petici občanů v lokalitě Nové Dvory ze dne 27.01.2012, která se týká pořádání automobilového závodu Rally
Krkonoše 2012
schvaluje
*
02.01
*
návrh odpovědi na petici občanů ve věci pořádání závodu Rally Krkonoše 2012
Finanční záležitosti
[ 2012 - 171 ]
Výsledky hospodaření PO za rok 2011
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011
*
01.02
*
rozdělení zisků do fondů dle předloženého návrhu
Různé
[ 2012 - 172 ]
Volanov - splašková kanalizace a chodník
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na výběr technického dozoru investora na akci "Trutnov, Volanov - splašková kanalizace a
chodník"
schvaluje
*
02.01
*
zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu
*
02.02
*
komisi pro otevírání obálek v navrženém složení
*
02.03
*
komisi pro hodnocení nabídek v navrženém složení
*
02.04
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou
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[ 2012 - 173 ]
Půjčky ze SFRB - zástavní smlouva
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření zástavní smlouvy se Společenstvím vlastníků pro dům Zámečnická 613 až 615, Trutnov,
dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:12.03.2012 *
zajistit uzavření zástavní smlouvy se Společenstvím vlastníků pro dům Zámečnická 613 až 615, Trutnov
[ 2012 - 174 ]
Muzeum - sanace dřevomorky, stavební úpravy
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vyloučení uchazeče Zbyněk Nýč, provádění staveb, Příkopy 1126, Náchod z důvodu nesplnění kvalifikace
*
01.02
*
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby "Muzeum Podkrkonoší - sanace dřevomorky, stavební
úpravy"
*
01.03
*
pořadí nabídek dle ekonomické výhodnosti následovně:
na 1. místě MATEX HK s. r. o., Kladská 181, Hradec Králové s cenou 8354855.00 Kč vč. DPH
na 2. místě Broumovské stavební sdružení, s. r. o. Broumov, U Horní brány 29, Broumov s cenou
9465836.00 Kč vč. DPH
na 3. místě J. Pišta a spol., spol. s r. o., Dukelská 414, Dvůr Králové nad Labem s cenou 9107699.00 Kč
vč. DPH
na 4. místě BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, Trutnov s cenou 10560000.00 Kč vč. DPH
na 5. místě Hélios Bau spol. s r. o., Jičínská 1073, Mladá Boleslav s cenou 11005849.00 Kč vč. DPH
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:02.04.2012 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou
[ 2012 - 175 ]
Půjčky ze SFRB - smlouvy o půjčce
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu o poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení včetně splátkového kalendáře
dle předloženého návrhu
*
01.02
*
smlouvu o poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení včetně splátkového kalendáře
dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy s
*
02.02 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy s pí

T:12.03.2012 *
T:12.03.2012 *

[ 2012 - 176 ]
Kulturní setkání na česko-polských hranicích
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby "Kulturní setkání na česko-polských hranicích - Galerie
draka" - neumělecká část - formou zjednodušeného podlimitního řízení
*
01.02
*
pořadí firem na prvním až sedmém místě takto:
na 1. místě firmu MATEX HK s. r. o. Hradec Králové s nabídkovou cenou 4941945.60 Kč vč. DPH
na 2. místě firmu MARHOLD a. s., Pardubice s nabídkovou cenou 5555847.50 Kč vč. DPH
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na 3. místě firmu J. Pišta a spol., společnost s r. o., Dvůr Králové n. L. s nabídkovou cenou 5615443,- Kč
vč. DPH
na 4. místě firmu STATUS a. s., Roztoky s nabídkovou cenou 5628991.20 Kč vč. DPH
na 5. místě firmu Stavební společnost s. r. o. Hostinné, Chotěvice s nabídkovou cenou 6104182.32 Kč
vč. DPH
na 6. místě firmu BAK stavební společnost, a. s., Trutnov s nabídkovou cenou 6240000,- Kč vč. DPH
na 7. místě firmu A&K s. r. o. Trutnov s nabídkovou cenou 6551558.48 Kč vč. DPH
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:20.04.2012 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou MATEX HK s. r. o. Hradec Králové
[ 2012 - 177 ]
Kulturní setkání na česko-polských hranicích
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu "Kulturní setkání na česko-polských hranicích - Galerie draka" umělecká část
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:20.04.2012 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s autorem uměleckého díla Mgr. Robertem Smolíkem
[ 2012 - 178 ]
Vymezení nové hranice MPZ v Trutnově
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
nesouhlasit s rozšířením hranice městské památkové zóny v Trutnově
[ 2012 - 179 ]
Znak města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova ve vlastivědném atlasovém díle Česko v mapách, jehož
vydavatelem je společnost Confero, spol. s r.o., Na Jarově 4, Praha
[ 2012 - 180 ]
Smlouva se Sdružením pro TIC Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1105000,- Kč na rok 2012 podle podmínek smlouvy
se Sdružením pro turistické informační centrum Trutnov dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
T:12.03.2012 *
zajistit uzavření smlouvy se Sdružením pro TIC
[ 2012 - 181 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
prodej cukrové vaty a popcornu pod podloubím obchodního domu firmy CENTR
drogerie s. r. o. na Horské ul. Prodej bude uskutečňován v období od 28.02. do 30.03.2012.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:29.02.2012 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
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[ 2012 - 182 ]
Společenské centrum Trutnovska..
rada města
schvaluje
*
01.01
*
prodej vozu Škoda Octavia Elegance 2, OTDI, r. v. 2008, RZ 4H5 20 21 příspěvkovou organizací
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu...
[ 2012 - 183 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 12. března 2012 od 15.00 hod v zasedací místnosti č. 301
Zapsala :Matoušová

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

