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Majetek města
Nemovitosti - záměr města
[ 2012 - 239 ]
Prodej výměníkových stanic
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přípravu prodeje výměníkových stanic v dále uvedených školských, kulturních a sportovních zařízeních
města Trutnova:
ZŠ M. Gorkého čp. 38, na st. p. 1437, Dolní Předměstí, Trutnov
ZŠ Komenského čp. 399, na st. p. 1993/1, st. p. 1993/2, st. p. 5514, Horní Předměstí, Trutnov
ZŠ V Domcích čp. 488, na st. p. 4415, Horní Předměstí, Trutnov
MŠ Komenského u čp. 485, na st. p. 3660, Horní Předměstí, Trutnov
Kino Revoluční čp. 20, na st. p. 1053, Dolní Předměstí, Trutnov
MŠ Horská čp. 282, na st. p. 315, Horní Staré Město, Trutnov 2
Krytý bazén Na Lukách čp. 432, na st. p. 4414, Kryblice, Trutnov
OPS Železničářská čp. 487 - 488, na st. p. 1836, st. p. 1835, Střední Předměstí, Trutnov
MŠ Žižkova čp. 465, na st. p. 3203, Horní Předměstí, Trutnov
MŠ speciální Na Struze čp. 124, na st. p. 885, Horní Předměstí, Trutnov
SZŠ a MŠ Horská čp. 160, na st. p. 599, st. p. 180/2, Horní Staré Město, Trutnov 2
MŠ Benešova čp. 222, na st. p. 235, Poříčí, Trutnov 3
ZŠ Náchodská čp. 18, na st. p. 239, Poříčí, Trutnov 3
Školní jídelna Náchodská u čp. 18, na st. p. 541, Poříčí, Trutnov 3
ZŠ a ŠD Pionýrů čp. 388, na st. p. 422, Poříčí, Trutnov 3
Fotbalový stadion Poříčí, Sportovní, na st. p. 1290, Poříčí, Trutnov 3
včetně příslušných sekundárních rozvodů akciové společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., Říčany, Bezručova
2212/30, IČ 27309941
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním tohoto záměru na úředních deskách
*
02.02
*
s tím, že v případě, že nedojde k prodeji výše uvedených výměníkových stanic z důvodů na straně města,
uhradí město Trutnov společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., Říčany, Bezručova 2212/30, IČ 27309941, náklady
na projekční a přípravné práce jí účelně, efektivně a hospodárně vynaložené za účelem provedení jejich
rekonstrukce z důvodu změny topného média a převezme výsledky s tím spojené
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2012 - 240 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
schválit prodej obsazené bytové jednotky č.
o velikosti 1+3 (111 m²) ve 3. nadzemním podlaží domu
čp.
na pozemku
a čp.
na pozemku
v ul.
, včetně spoluvlastnických
podílů na domě a stavebních pozemcích, v části města Poříčí, v obci Trutnov, k.ú. Poříčí u Trutnova, dle
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění v rozsahu znaleckého posudku ze dne 24.02.2011 a Prohlášení
vlastníka ze dne 06.08.2001 alternativně:
- do vlastnictví manželů
a
, trvale bytem
,
,
za nabízenou kupní cenu 370000,- Kč
- do vlastnictví
a
,
,
za nabízenou kupní cenu 456000,- Kč.
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*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
schválit vrácení kaucí ve výši 10000,- Kč neúspěšným žadatelům
[ 2012 - 241 ]
Blanická čp. 174
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
schválit prodej volné bytové jednotky č. 174/2 o velikosti 1+2 v I. NP o celkové výměře 79.45 m² v domě čp.
174 na st. p. 924 v ul. Blanická, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 26.06.2004, včetně spoluvlastnických
podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 924, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú.
Trutnov nabídkovým řízením odlišným od "Zásad pro prodej...", bez uplatnění 20 % slevy z nabídnuté ceny,
obecným zveřejněním za minimální nabídkovou cenu 320000,- Kč.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2012 - 242 ]
Krakonošovo náměstí čp. 67
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 67 Krakonošovo náměstí, umístěné v I. NP, II. NP
a I. PP o celkové výměře 259.81 m²:
I. NP + mezipatro o výměře 193.40 m² (místnost 91.50 m², místnost 6.20 m², WC návštěvníků - ženy 3.20
m², WC návštěvníků - imobilní + ženy 3.20 m², WC návštěvníků - muži 6.40 m², úklidová komora 1.20 m²,
kancelář 15.30 m², místnost 31.90 m², schodiště na meziprostor 25.00 m², 2 výlohy 9.50 m²)
II. NP sklad + schodiště o výměře 31.06 m²
PP o výměře 35.35 m² (chodba + schodiště 5.60 m², chodba 11.00 m², sklad 10.00 m², šatna zaměstnanců
4.35 m², sprcha zaměstnanců 2.60 m², WC zaměstnanců 1.80 m²
s obchodní firmou Centr - drogerie s. r. o., se sídlem Kmochova 416, Trutnov, zastoupené
na dobu určitou 5 let za nájemné dohodou ve výši 390000,- Kč/rok za celé nebytové
prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení prodejny drogerie kosmetika. Nájemce provede na vlastní náklady úpravu nebytových prostor k požadovanému způsobu
využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci
uhrazeno.
[ 2012 - 243 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP o celkové výměře
73.53 m² (místnost 45.80 m², sklad 13.82 m², šatna 9.20 m², úklidová komora 2.51 m² a WC 2.20 m²)
s p.
, s místem podnikání
, Trutnov - Horní Staré Město na dobu
určitou 5 let za nájemné ve výši 2223,- Kč/m²/rok za místnost, 1111,- Kč/m²/rok za sklad, 695,- Kč/m²/rok
za šatnu, úklidovou komoru a WC, celkem 126835,- Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem zřízení vinotéky a restaurace. 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
[ 2012 - 244 ]
p. p. 2064, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2064 (cca 100 m²) v k. ú. Horní Staré Město Sdružení U řeky
na okapový chodníček za kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma
daně z převodu nemovitostí.
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[ 2012 - 245 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část
(cca 187 m²) v k. ú. Trutnov manž.
a
, z toho cca 42 m² za nájemné 10,- Kč/m²/rok za účelem umístění stávající kůlny
s přístřeškem a pergoly a dále cca 145 m² za nájemné 5,- Kč/m²/rok k zahrádkářským účelům na dobu
neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2012 - 246 ]
st. p. 4415, k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
ukončení nájemní smlouvy mezi společností GAST-PRO s. r. o. a Základní školou Trutnov, V Domcích.
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část boční stěny tělocvičny (33 m²) na st. p. 4415 v k. ú. Trutnov
společnosti VRAPO s. r. o. Smlouva bude uzavřena mezi Základní školou Trutnov, V Domcích a společností
VRAPO s. r. o. za účelem umístění reklamy na stěně tělocvičny za nájemné ve výši 1500,- Kč/m² pohledové
plochy/rok na dobu neurčitou. Nájemce na vlastní náklady opraví a natře celou stěnu tělocvičny, jako
kompenzace mu bude prominut nájem za 2 roky.
[ 2012 - 247 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat
(351 m²) a
(599 m²) v
p.
s tím, že odsouhlasí kupní cenu 50,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
nesouhlasit s prodejem
(351 m²) a
(599 m²) v
za 30,- Kč/m².

p.

Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2012 - 248 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
souhlasit s bezúplatným převodem podílů na
,
a
v
od pí
s tím, že náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí
nabyvatel.
[ 2012 - 249 ]
p. p. 2468/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
prodat část p. p. 2468/1 (cca 60 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek Křižíkova 551, Trutnov
na 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 - 250 ]
p. p. 2763, p. p. 2849, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
prodat část p. p. 2763 (cca 50 m²) v k. ú. Trutnov na okapový chodník za kupní cenu 1,- Kč/m² a p. p. 2849
(5 m²) v k. ú. Trutnov (schodiště) za kupní cenu 250,- Kč/m² Společenství pro dům Slévárenská 606
v Trutnově. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 251 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
souhlasit s prodejem části
(cca 65 m²) v
manž.
a
za
účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2012 - 252 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(20 m²) v
p.
na komunikaci za nájemné ve výši 7,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou.

za účelem vybudování sjezdu

[ 2012 - 253 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(21 m²) a
(1312 m²) v
p.
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 - 254 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(cca 240 m²) v
manž.
a
, z toho cca 59
m² za nájemné 10,- Kč/m²/rok za účelem umístění stávající kůlny a králíkárny a dále cca 181 m² za nájemné
5,- Kč/m²/rok k zahrádkářským účelům a jako manipulační plochu na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv
výstavba či výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2012 - 255 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, firmě ALUPROCES s. r. o. k umístění
reklamního stojanu na dobu určitou od 01.04.2012 do 31.12.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 256 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²) v
, p.
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.04.2012 do 17.03.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
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[ 2012 - 257 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(3 m²) v
, ul.
, pí
k umístění stojanu
na květiny na dobu určitou od 27.03.2012 do 23.12.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 258 ]
p. p. 485/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., Děčín, spočívajícího
v právu uložení a provozování stavby kabelového vedení NN na části p. p. 485/1 v k. ú. Dolní Staré Město
v celkovém rozsahu cca 25 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 259 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro p.
, spočívajícího v právu uložení a
provozování stavby kanalizační, plynové a vodovodní přípojky na částech
a
v k. ú.
Trutnov v celkovém rozsahu cca 80 m². Jednotková cena činí 50,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 260 ]
p. p. 1329/3, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. ČEZ Teplárenská, a. s., na části p. p. 1329/3 v k. ú. Horní
Staré Město, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby bezkanálové teplovodní přípojky
v celkovém rozsahu 25 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 261 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro p.
, pí
, p.
, p.
, manž.
a
a manž.
a
na části
v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby kanalizačního potrubí
domovní přípojky pro dům čp.
, v celkovém rozsahu cca 6 m². Jednotková cena činí
50,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
Bytové záležitosti
[ 2012 - 262 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
se zapůjčením
6 měsíců za "regulované nájemné"
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*
p.

, trv. bytem

, na dobu určitou

[ 2012 - 263 ]
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli na adrese:
o vel. 1+2, standardní byt
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
4500,- Kč
60000,- Kč
Nájemní smlouva bude uzavřena vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění o přidělení
bytu. V případě, že žadatel bude u více bytů na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
[ 2012 - 264 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
se změnou nájemce bytu
bytem

*
o vel. 1+3 z nájemce p.

na sl.

,

Majetek města - různé
[ 2012 - 265 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou monitorování objektu rodinného domu J
, zastoupeným pí
,
zařazené do I. kategorie dle ceníku služeb za monitorování signálu EZS na pult centralizované
ochrany od 01.04.2012
[ 2012 - 266 ]
Lesy a parky Trutnov s. r. o.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 5 ke Smlouvě o správě veřejných pohřebišť, uzavřené se společností Lesy a parky
Trutnov s. r. o., v předloženém znění
[ 2012 - 267 ]
Správa sportovišť s. r . o.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pozastavením výběrového řízení na jednatele společnosti Správa sportovišť s. r. o. Trutnov do doby
rozhodnutí zastupitelstva města o způsobu správy sportovišť.
[ 2012 - 268 ]
VŘ na provádění geodetických prací
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Trutnov a Geodézií Krkonoše s. r. o. na provádění geodetických
prací za předložených podmínek na dobu dvou roků s tím, že smlouvu bude možné prodloužit formou
písemného dodatku vždy o dva roky.
nesouhlasí
*
02.01
*
s uzavřením smlouvy o dílo s Geodézií Trutnov s. r. o., Geodetickou kanceláří Havrda s. r. o., Geodézií
Global s. r. o., Geodetem Ing. Zdeňkem Pilcem a Janem Vaňkem – Geodetické práce
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Finanční záležitosti
[ 2012 - 269 ]
Finanční plány příspěvkových organizací na r. 2012
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční plány příspěvkových organizací na rok 2012
stanovuje
*
02.01
*
příspěvkovým organizacím objem prostředků na platy v hlavní činnosti ve výši dle předloženého návrhu, a to
jako závazný ukazatel finančního plánu
souhlasí
*
03.01
*
s použitím prostředků provozní dotace z rozpočtu města na úhradu mzdových nákladů u Mateřské školy
Trutnov ve výši dle předloženého návrhu
[ 2012 - 270 ]
Finanční příspěvky pro r. 2012 - kultura a zájmová činnost
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvky do 50000,- Kč na rok 2012 v oblasti kultura a zájmová činnost dle předloženého návrhu
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
schválit finanční příspěvky nad 50000,- Kč na rok 2012 v oblasti kultura a zájmová činnost dle předloženého
návrhu
*
02.02 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
schválit finanční příspěvek pro o. s. Alternativa pro kulturu Trutnov a TŠ Bonifác Rtyně v Podkrkonoší
v režimu podpory de minimis
[ 2012 - 271 ]
Finanční příspěvky pro r. 2012 - kat. OSTATNÍ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvky pro rok 2012 do výše 50000,- Kč v kategorii OSTATNÍ dle upraveného návrhu
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
finanční příspěvky pro rok 2012 nad 50000,- Kč v kategorii OSTATNÍ dle předloženého návrhu
*
02.02 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
schválit finanční příspěvek pro o. s. Přátelé dobrého vína Trutnov v režimu podpory de minimis
Různé
[ 2012 - 272 ]
Půjčky ze SFRB - vzdání se zástavního práva
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech pí
, bytem
, Trutnov, ze dne
29.06.2004 pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 120000,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:10.04.2012 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech pí
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[ 2012 - 273 ]
Půjčky ze SFRB - vzdání se zástavního práva
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech Společenství vlastníků jednotek Náchodská 348 v Trutnově,
se sídlem Náchodská 348, Trutnov ze dne 16.09.2004 pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu
rozvoje bydlení do výše 2700000,- Kč
*
01.02
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech manželů
a
, oba bytem
, Trutnov, ze dne 15.04.2004 pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje
bydlení do výše 322500,- Kč
*
01.03
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech p.
, bytem
, Trutnov, ze dne
19.05.2004 pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 240000,- Kč
*
01.04
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech
a
, oba bytem
, Trutnov, ze dne 06.08.2004 pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše
450000,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:10.04.2012 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech Společenství vlastníků jednotek Náchodská
348 v Trutnově
*
02.02 Urč:Ing. Franc
T:10.04.2012 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech manželů
a
*
02.03 Urč:Ing. Franc
T:10.04.2012 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech p.
*
02.04 Urč:Ing. Franc
T:10.04.2012 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech
a
[ 2012 - 274 ]
Kanalizace Bojiště - mandátní smlouva
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření mandátní smlouvy s firmou Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., na provozování kanalizace
Bojiště
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:10.04.2012 *
zajistit uzavření smlouvy s firmou VAK a. s. Trutnov
[ 2012 - 275 ]
Kanalizace Bojiště a Volanov
rada města
vypisuje
*
01.01
*
koncesní řízení na provozovatele kanalizací Bojiště a Volanov
schvaluje
*
02.01
*
kvalifikační dokumentaci a výzvu k prokázání kvalifikace
*
02.02
*
okruh firem k obeslání výzvou
*
02.03
*
komisi k otevírání obálek a hodnocení nabídek v upraveném složení
pověřuje
*
03.01
*
firmu Ekologický rozvoj a výstavba, družstvo, Jaroměř zajištěním koncesního řízení
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[ 2012 - 276 ]
Dotace z Fondu mikroprojektů
rada města
schvaluje
*
01.01
*
podání žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů na vybavení zahrady Mateřské školy Trutnov - Úpská herními
prvky s doprovodnými měkkými aktivitami ve spolupráci s
Kamienna Góra
[ 2012 - 277 ]
Regenerace MPZ - rozdělení dotace
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
schválit žádosti o dotaci z Ministerstva kultury ČR v Programu regenerace MPZ v Trutnově pro rok 2012
spolu s příspěvky z rozpočtu města dle předloženého návrhu
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
rozdělit finanční prostředky žadatelům dle předloženého návrhu
[ 2012 - 278 ]
Smlouva o výpůjčce dat
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o výpůjčce dat č. R/15/2012 s Občanským sdružením Trutnov - město draka
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:10.04.2012 *
zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dat č. R/15/2012 s Občanským sdružením Trutnov - město draka
[ 2012 - 279 ]
Volanov - splašková kanalizace a chodník,výběr TDI
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady 2012-172/4 ze dne 27.02.2012
vypisuje
*
02.01
*
výběrové řízení na výběr technického dozoru investora na akci "Volanov – splašková kanalizace a chodník"
schvaluje
*
03.01
*
zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu
*
03.02
*
komisi pro otevirání obálek v navrženém složení
*
03.03
*
komisi pro hodnocení nabídek v navrženém složení
*
03.04
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou
[ 2012 - 280 ]
Převzetí záštity města Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převzetím záštity města Trutnova nad pořádáním potravinářských trhů v Trutnově
[ 2012 - 281 ]
Digitalizace kina Vesmír
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
záměr zahájit v dubnu roku 2012 otevřené nadlimitní výběrové řízení na digitalizaci kina Vesmír
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*
01.02
*
pověření realizací výběrového řízení firmu Ingeniring Krkonoše a. s.
pověřuje
*
02.01
*
ředitele Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas BcA. Libora Kasíka k uzavření smlouvy
o dodávce realizace digitalizace kina Vesmír s vítězem výběrového řízení
[ 2012 - 282 ]
Organizační záležitosti MěÚ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
změnu organizačního řádu a úpravu organizačního schématu Městského úřadu Trutnov dle předloženého
návrhu
stanovuje
*
02.01
*
počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu na 202
ukládá
*
03.01 Urč:Bc. Nýdrle
T:31.03.2012 *
učinit čtyři výpovědi z pracovního poměru tak, aby určený počet zaměstnanců města zařazených
do městského úřadu byl naplněn k 01.06.2012
[ 2012 - 283 ]
VŘ ZŠ V Domcích v rámci dotace z OP VK
rada města
vypisuje
*
01.01
*
vyzývací řízení na zakázku "Dodávka prezentační a výpočetní techniky" dle předloženého návrhu
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků v navrženém znění
[ 2012 - 284 ]
VŘ ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení
rada města
vypisuje
*
01.01
*
vyzývací řízení na zakázku "Nákup ICT pro Základní školu pro žáky se specifickými poruchami učení,
Trutnov 3, Voletiny 1" dle předloženého návrhu
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků v navrženém znění
[ 2012 - 285 ]
VŘ"Rozvoj a zvyšování kompetencí pedagogů ZŠ V Domcích
rada města
vypisuje
*
01.01
*
vyzývací řízení na zakázku "Vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky Základní školy, Trutnov,
V Domcích 488" dle předloženého návrhu
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků v navrženém znění
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[ 2012 - 286 ]
ZŠ Komenského - přijetí účelového finančního daru
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelového finančního daru Základní školou, Trutnov, Komenského 399 od GE Money Bank, a. s.,
Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, dle předloženého návrhu
[ 2012 - 287 ]
ZŠ Komenského - přijetí účelového daru
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelového finančního daru ve prospěch klienta Základní školou, Trutnov, Komenského 399
od Nadace Charty 77, Melantrichova 5, Praha 1 dle předloženého návrhu
[ 2012 - 288 ]
Transport Trutnov s. r. o.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
souhlasit se změnou společenské smlouvy společnosti Transport Trutnov s. r. o. dle předloženého návrhu
[ 2012 - 289 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
pí
měření tuků a BMI bioelektrickou metodou na Horské ulici u prodejny elektro společnosti
ELMONT-CH s. r. o. a to v období od 27.03. do 24.12.2012
*
01.02
*
prodej jarních řezaných květin p.
na Horské ulici před prodejnou OD ELMONT–CH, a to
v období od 05.04. do 15.05.2012
*
01.03
*
prodej kaktusů a rostlin z vlastní drobné pěstitelské činnosti p.
na Horské ulici
před prodejnou OD ELMONT-CH v období od 01.04. do 30.09.2012.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:27.03.2012 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
[ 2012 - 290 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na úterý 10. dubna 2012 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

