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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2012 - 291 ]
Výměníková stanice na st. p. 3660, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
schválit záměr, přípravu a zveřejnění záměru prodeje budovy výměníkové stanice bez č.p./č.e.
(bez technologického vybavení), Komenského ulice, na pozemku st. p. 3660, spolu s pozemkem st. p. 3660
o celkové výměře 109 m², v obci Trutnov, části města Horní Předměstí, k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 15.03.2012 obecným zveřejněním na dobu min. 15 dnů, mimo Zásad pro prodej...,
bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, za minimální nabídkovou cenu 579280,- Kč, do vlastnictví
společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., Říčany, Bezručova 2212/30, IČ 27309941
[ 2012 - 292 ]
Prodej výměníkových stanic
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
schválit prodej výměníkových stanic v dále uvedených školských, kulturních a sportovních zařízeních města
Trutnova v rozsahu znaleckého posudku soudního znalce Ing. Viktora Pecna č. 06-808/2012 ze dne
26.03.2012:
1. ZŠ M. Gorkého čp. 38, na st. p. 1437, Dolní Předměstí, Trutnov
2. ZŠ Komenského čp. 399, na st. p. 1993/1, st. p. 1993/2, st. p. 5514, Horní Předměstí, Trutnov
3. MŠ Komenského u čp. 485, na st. p. 3660, Horní Předměstí, Trutnov
4. Kino Revoluční čp. 20, na st. p. 1053, Dolní Předměstí, Trutnov
5. MŠ Horská čp. 282, na st. p. 315, Horní Staré Město, Trutnov 2
6. Krytý bazén Na Lukách čp. 432, na st. p. 4414, Kryblice, Trutnov
7. OPS Železničářská čp. 487 - 488, na st. p. 1836, st. p. 1835, Střední Předměstí, Trutnov
8. MŠ Žižkova čp. 465, na st. p. 3203, Horní Předměstí, Trutnov
9. MŠ speciální Na Struze čp. 124, na st. p. 885, Horní Předměstí, Trutnov
10. SZŠ a MŠ Horská čp. 160, na st. p. 599, st. p. 180/2, Horní Staré Město, Trutnov 2
11. MŠ Benešova čp. 222, na st. p. 235, Poříčí, Trutnov 3
12. ZŠ Náchodská čp. 18, na st. p. 239, Poříčí, Trutnov 3
13. Školní jídelna Náchodská u čp. 18, na st. p. 541, Poříčí, Trutnov 3
14. ZŠ a ŠD Pionýrů čp. 388, na st. p. 422, Poříčí, Trutnov 3
15. 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 za celkovou sjednanou kupní cenu 4373405,- Kč (včetně DPH)
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
souhlasit se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., Říčany,
spočívajícího
- v právu umístění a provozování technologických zařízení výměníkové stanice horkovodu a dále v právu
vstupu a chůze za účelem kontroly, oprav a údržby v rozsahu nezbytně nutném k řádnému provozování
tohoto zařízení, v níže uvedených dotčených objektech:
ZŠ M. Gorkého čp. 38, na st. p. 1437, Dolní Předměstí, k. ú. Trutnov
ZŠ Komenského čp. 399, na st. p. 1993/1, st. p. 1993/2, st. p. 5514, Horní Předměstí, k. ú. Trutnov
MŠ Komenského u čp. 485, na st. p. 3660, Horní Předměstí, k. ú. Trutnov
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Kino Revoluční čp. 20, na st. p. 1053, Dolní Předměstí, k. ú. Trutnov
Krytý bazén Na Lukách čp. 432, na st. p. 4414, Kryblice, k. ú. Trutnov
OPS Železničářská čp. 487 - 488, na st. p. 1836, st. p. 1835, Střední Předměstí, k. ú. Trutnov
MŠ Žižkova čp. 465, na st. p. 3203, Horní Předměstí, k. ú. Trutnov
MŠ speciální Na Struze čp. 124, na st. p. 885, Horní Předměstí, k. ú. Trutnov
- v právu umístění a provozování technologických zařízení výměníkové stanice parovodu a dále práva
vstupu a chůze za účelem kontroly, oprav a údržby v rozsahu nezbytně nutném k řádnému provozování
tohoto zařízení, v níže uvedených dotčených objektech:
MŠ Horská čp. 282, na st. p. 315, k. ú. a část obce Horní Staré Město
SZŠ a MŠ Horská čp. 160, na st. p. 599, st. p. 180/2, k. ú. a část obce Horní Staré Město
MŠ Benešova čp. 222, na st. p. 235, k. ú. Poříčí u Trutnova, část obce Poříčí
ZŠ Náchodská čp. 18, na st. p. 239, k. ú. Poříčí u Trutnova, část obce Poříčí
Školní jídelna Náchodská u čp. 18, na st. p. 541, k. ú. Poříčí u Trutnova, část obce Poříčí
ZŠ a ŠD Pionýrů čp. 388, na st. p. 422, k. ú. Poříčí u Trutnova, část obce Poříčí
Fotbalový stadion Poříčí, Sportovní, na st. p. 1290, k. ú. Poříčí u Trutnova, část obce Poříčí
- obojí za celkovou sjednanou jednorázovou úplatu ve výši 10000,- Kč + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 293 ]
rada města
ruší
*
01.01
usnesení rady města

*
v plném znění

doporučuje
*
02.01 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,
, 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:
A) do vlastnictví manželů
a
, trvale bytem
, Trutnov 3 - Poříčí,
za nabízenou kupní cenu 370000,- Kč
B) novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny,
bez upřednostnění nájemce, na dobu min. 30 dnů, za minimální nabídkovou kupní cenu 450000,- Kč
*
02.02 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
souhlasit s vrácením kaucí ve výši 10000,- Kč neúspěšným žadatelům.
[ 2012 - 294 ]
Spojka čp. 142
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2012-142/4 v plném znění
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
schválit s ohledem na žádost nájemců nové zveřejnění záměru prodeje obsazeného domu čp. 142 ulice
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...., v opakovaném 1.
kole prodeje, s upřednostněním nájemníků, na dobu minimálně 60 dnů za nabídkovou kupní cenu platnou
pro 1. kolo prodeje, t.j. za 3363143,- Kč
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2012 - 295 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP o celkové
výměře 47.70 m² (1 prodejna 18.40 m², 1 výloha 0.30 m², 1 sklad 27.00 m² a 1 WC 2.00 m²) s pí

4

, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši
72972,- Kč/rok za celé nebytové prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného
za účelem provozování prodejny ovoce a zeleniny. 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.
[ 2012 - 296 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP o celkové
výměře 42.90 m² (1 prodejna 14.40 m², 1 sklad 28.50 m²) s p.
, bytem
,
Trutnov, za nájemné ve výši 68220,- Kč/rok za celé nebytové prostory včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování prodejny cukrovinek a dárkových balíčků. Nájemce
provede na vlastní náklady úpravy nebytového prostoru k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
[ 2012 - 297 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově Základní školy, Trutnov, Komenského 399,
umístěné ve II. NP sportovní haly o celkové výměře 154.24 m² (bufet 14.89 m², odpočinková hala 116.21 m²,
chodba 4.41 m², WC 1.19 m², umývárna 1.95 m², příruční sklad 15.59 m²) s pí
,
Trutnov, na dobu určitou do 31.12.2012 za nájemné dohodou ve výši 7500,- Kč/rok
za celé nebytové prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, nájemné za zařízení
ve výši 1000,- Kč/rok+ DPH dle aktuální sazby, paušální částky na služby ve výši 1050,- Kč/rok + DPH
aktuální sazby, za účelem provozování bufetu.
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Petr Horčička
uzavřít nájemní smlouvu s pí

T:23.04.2012 *

[ 2012 - 298 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
, umístěného v I. NP a sklepě
(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) s pí
, s místem
podnikání
, Trutnov 2 a pí
, s místem podnikání
, Trutnov, každá
na ideálních 50 % plochy nebytového prostoru na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1396,- Kč/m²/rok
za prodejnu, výlohy, kancelář, 695,- Kč/m²/rok za sklady, 558,- Kč/m²/rok za sociální zařízení, 421,Kč/m²/rok za zásobovací rampu a sklepy, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného
za účelem zřízení prodejny dětského zboží, zatahovacích dveří a zvířecích potřeb. 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 - 299 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část
(cca 27 m²) v
p.
za účelem rozšíření zahrady za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
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[ 2012 - 300 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část
(cca 180 m²) v
manž.
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 150,- Kč/m². Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 301 ]
p. p. 152/1, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s obecným zveřejněním záměru města pronajmout a následně prodat p. p. 152/1 (3678 m² nebo její část)
v k. ú. Lhota u Trutnova za účelem výstavby rodinného domu venkovského charakteru a za následujících
podmínek:
- kolaudace stavby bude do 30.11.2016
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby za nabídnutou kupní cenu, přičemž minimální kupní
cena je 250,- Kč/m²
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do kolaudace stavby
- nájemné je stanoveno ve výši 2,- Kč/m²/rok
- v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se pronájem prodlouží o dva roky s tím, že bude sjednána
smluvní pokuta 1000,- Kč za každý započatý měsíc do doby kolaudace stavby
- kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitosti
[ 2012 - 302 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s obecným zveřejněním záměru města prodat
(285 m²) a
(233 m²) v
za minimální kupní cenu ve výši 250,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně
z převodu nemovitostí, hradí kupující. Zveřejnění zaslat
.
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
nesouhlasit s přímým prodejem
a

za 150,- Kč/m²

Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2012 - 303 ]
p. p. 1266, k. ú. Trutnov a další
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
souhlasit s bezúplatným převodem p. p. 1266 v k. ú. Trutnov, p. p. 290/1 v k. ú. Starý Rokytník a p. p. 1/1
v k. ú. Střítež u Trutnova. Pozemky jsou určeny územním plánem k zastavění stavbou pro bydlení část p. p.
1266 (cca 320 m²) veřejně prospěšnou stavbou. Převod bude realizován dle § 5 zákona č. 95/1999 Sb.
[ 2012 - 304 ]
p. p. 2828 a další, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
souhlasit s bezúplatným převodem pozemkových parcel 2828, 312, 3115, 314/1, 2657, 232, 316/2, 309/1,
200/2, 191/1, 1740/2, 129/1, 129/3, 124, 115, 2063, 364, 353/2, 356/4, 352/4, 352/5, 483, 466/2, 466/3,
440/4, 466/1, 440/1, 440/2, 440/3, 438/2, 444/1, 486, 2709/2, část 413/1 (cca 6500 m²), 419/1, 419/2, 419/3,
419/4 a 426 v k. ú. Starý Rokytník. Pozemky jsou určeny územním plánem k zastavění stavbou pro bydlení.
Převod bude realizován dle § 5 zákona č. 95/1999 Sb.
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[ 2012 - 305 ]
p. p. 80/4 a další, k. ú. Babí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k části p. p. 80/4, p. p. 3034, p. p. 1964/1, p. p. 3085, p. p. 582,
p. p. 959/3, p. p. 2828/2 a části p. p. 2854 v k. ú. Babí. Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona
č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR - Pozemkového fondu ČR.
[ 2012 - 306 ]
p. p. 158/1, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k části p. p. 158/1 (cca 550 m²) v k. ú. Starý Rokytník. Pozemek
přešel na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR - Pozemkového
fondu ČR.
[ 2012 - 307 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
souhlasit s prodejem
(159 m²) v k. ú. Trutnov p.
za kupní cenu ve výši 405,Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 308]
st. p. 5833, k. ú. Trutnov
dopo ručuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
2
2
souhlasit s prodejem st. p. 5833 (5 m ) v k. ú. Trutnov spol. České dráhy, a. s., za kupní cenu 1500,- Kč/m
s tím, že veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2012 - 309 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
souhlasit s prodejem části
(21 m²) a části
(1 m²) v
za účelem umístění stávající zahradní chatky (pozemek pod stavbou) za kupní cenu
200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (včetně poplatku za vynětí pozemku
z lesního půdního fondu), vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 310 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
souhlasit se směnou části
(35 m², t.j. nově vzniklá
)v
v majetku
města Trutnova za část
(díl "a" o výměře 19 m²) v
v majetku p.
s doplatkem kupní ceny za rozdílnou výměru ve výši 100,- Kč/m² ze strany p.
. Náklady
spojené s převodem budou hrazeny takto: geometrický plán hradí město, kolek a daně budou hrazeny
každou stranou z jedné poloviny.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2012 - 311 ]
p. p. 216, k. ú. Debrné
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím výpůjčky p. p. 216 (16901 m²) v k. ú. Debrné Středisku volného času za účelem činnosti
zájmového útvaru "PAINTBALL" na dobu určitou do 01.12.2013 s tím, že na pozemku nebudou umisťovány
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žádné stavby. Smluvní vztah bude uzavřen mezi spol. Lesy a parky Trutnov s. r. o. a Střediskem volného
času.
[ 2012 – 312 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(2 m²) v
, pí
k umístění
reklamní plachty na plot u čp. na dobu určitou od 15.04.2012 do 31.12.2012 za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části
(2 m²) v k. ú. Trutnov od 01.01.2012 do 14.04.2012 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 313 ]
p. p. 2468/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2468/1 (30 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Křižíkova, firmě STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV
s. r. o. k umístění lešení za účelem rekonstrukce balkonů domu čp. 551 od 05.04.2012 do 31.05.2012.
[ 2012 - 314 ]
p. p. 1983/12, p. p. 1998/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1983/12 (2 m²) a části p. p. 1998/4 (2 m²) v k. ú. Trutnov, křižovatka ulic Palackého a
Žižkovy, České podnikatelské pojišťovně a. s., Vienna Insurance Group k umístění 2 ks reklamních poutačů
na zábradlí na dobu určitou od 01.05.2012 do 30.04.2013 za nájemné ve výši 2,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 315 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²) v k. ú. Trutnov,
, pí
(cukrárna
Inka) k umístění reklamního poutače typu "A" na dobu určitou od 14.04.2012 do 31.03.2013 za nájemné
ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 316 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro manž.
, spočívajícího v právu uložení a
provozování stavby kanalizační, vodovodní a elektro přípojky na části
v celkovém rozsahu cca 80 m². Jednotková cena 40,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 – 317 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro pí
a p.
na části
a
v
, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby kanalizační přípojky
v celkovém rozsahu cca 20 m² a dále pak na části
a
v
,
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby vodovodní přípojky v celkovém rozsahu cca 30 m² pro p.
, pí
a p.
. Jednotková cena 40,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
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[ 2012 - 318 ]
p. p. 2081/2 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost DUPETO s. r. o. za účelem práva uložení a
provozování optického kabelu na částech p. p. 2081/2, p. p. 2081/4, p. p. 2081/5, p. p. 2081/7, p. p. 2081/13,
p. p. 2090/2, p. p. 2090/4, p. p. 2090/9, p. p. 2090/10, p. p. 2090/11, p. p. 2090/12, p. p. 2090/13, p. p.
2090/15,p. p. 2090/16, p. p. 2090/24, p. p. 2091/2, p. p. 3013, p. p. 2090/1 a p. p. 2090/26 v k. ú. Trutnov
s celkovým rozsahem zatížených pozemků po provedení stavby 1959 m². Jednotková cena činí 133.33
Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 319 ]
p. p. 2055/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost DUPETO s. r. o. za účelem práva uložení a
provozování optického kabelu na části p. p. 2055/1, p. p. 2064/6, p. p. 2067/3, p. p. 2074/1, p. p. 2081/5,
p. p. 2081/16, p. p. 2135/4, p. p. 2343/3, p. p. 2354/2, p. p. 2468/1, p. p. 2879, p. p. 2880 a p. p. 2881 v k. ú.
Trutnov v celkovém rozsahu zatížených pozemků po provedení stavby 1208 m². Jednotková cena činí
133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 320 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s vlastníkem pozemku
p.
za účelem práva uložení kanalizace, dále práva vstupu, vjezdu, údržby, oprav a
provozování stavby na části
v rozsahu cca 48 m² a dále se zřízením
bezúplatného věcného břemene ve prospěch p.
na pozemku v majetku města Trutnov
v rozsahu cca 70 m² za účelem práva uložení kanalizace, vstupu,
vjezdu, údržby, oprav a provozování stavby. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2012 - 321 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
se zapůjčením
6 měsíců za "regulované nájemné"

*

, trv. bytem

na dobu určitou

Majetek města - různé
[ 2012 - 322 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou monitorování objektu Muzeum Podkrkonoší v Trutnově - depozitář, který je zastoupený
, IČO 75119153, Školní 150, Trutnov, zařazené do I. kategorie dle ceníku služeb
za monitorování signálu EZS na pult centralizované ochrany od 01.04.2012.
[ 2012 - 323 ]
Lesy a parky Trutnov s. r. o.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 5 ke Smlouvě o správě městských parků, uzavřené se společností Lesy a parky
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Trutnov, s. r. o., dle předloženého znění
Finanční záležitosti
[ 2012 - 324 ]
Rozpočet města na rok 2012 - úpravy
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
schválit "Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2012 - rozpočtové opatření č. 1"
[ 2012 - 325 ]
Finanční příspěvek - změna účelu použití
rada města
neschvaluje
*
01.01
*
žádost p.
o změnu účelu použití finančního příspěvku, a to na výlohy spojené s dopravou
dračí lodě a celodenní ukázkou jízdy na dračí lodi pro veřejnost zdarma
[ 2012 - 326 ]
Finanční příspěvek rada města
schvaluje
*
01.01
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč p.

*

jako příspěvek na činnost

[ 2012 - 327 ]
Finanční příspěvek - o.s. Trutnov - město draka
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
schválit finanční příspěvek ve výši 100000,- Kč pro o. s. Trutnov - město draka jako příspěvek na pořádání tří
akcí: Trutnovský masopustní rej, Už ho nesou! a Sundání draka
[ 2012 - 328 ]
Finanční příspěvky na r. 2012 - SPORT
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvky do 50000,- Kč na rok 2012 v oblasti SPORT dle návrhu tělovýchovné komise
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
schválit finanční příspěvky nad 50000,- Kč pro rok 2012 v kategorii SPORT
[ 2012 - 329 ]
Cestovní náhrady
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
schválit organizační opatření o cestovních náhradách v předloženém znění
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
schválit dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy uzavřené mezi městem Trutnov a Závodní organizací Odborového
svazu státních orgánů a organizací při MěÚ Trutnov v předloženém znění
Různé
[ 2012 - 330 ]
Půjčky ze SFRB - vzdání se zástavního práva
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech pí
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, bytem

Trutnov ze dne

29.06.2004 pro zajištění pohledávky a půjčky ze SFRB do výše 252000,- Kč.
*
01.02
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech p.
, bytem
28.06.2004 pro zajištění pohledávky a půjčky ze SFRB do výše 150000,- Kč.

, Trutnov 3, ze dne

ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:23.04.2012 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech pí
*
02.02 Urč:Ing. Franc
T:23.04.2012 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech p.
[ 2012 - 331 ]
Příspěvky na technickou a dopravní infrastrukturu
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
schválit poskytnutí příspěvku na technickou a dopravní infrastrukturu za účelem podpory bytové výstavby
v níže uvedených částkách na jednu bytovou jednotku následovně:
1.
….............. 16133,- Kč/1 b.j.
2.
..... 80000,- Kč/1 b.j.
[ 2012 - 332 ]
Poskytování technických služeb pro město
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o dílo na poskytování technických služeb městu Trutnov s Technickými službami Trutnov
s. r. o. dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:23.04.2012 *
zajistit uzavření smlouvy s Technickými službami Trutnov s. r. o.
[ 2012 - 333 ]
Rekonstrukce významných ploch zeleně města
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na dodavatele projektu "Rekonstrukce zeleně"
*
01.02
*
vyřazení nabídek firem Otakar Chládek - Sadovnický a zahradnický servis, ZÁBOJNÍK - contractors, s. r. o.,
LESS & FOREST s. r. o., Petr Vykrut - zahradní služby
*
01.03
*
pořadí firem na prvním a druhém místě takto:
1. firmu Sdružení GL & OZA - Trutnov, Vedoucí účastník: Gardenline, s. r. o., s nabídkovou cenou
8711432.10 Kč vč. DPH na 1. místě VŘ
2. firmu Gabriel s. r. o. s nabídkovou cenou 8897051.52 Kč vč. DPH na 2. místě
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:10.05.2012 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou
[ 2012 - 334 ]
Koncesní řízení - kanalizace Bojiště, Volanov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
upravený návrh komisí k otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci "Koncesní řízení na provozovatele
kanalizace Bojiště a Volanov"
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[ 2012 - 335 ]
Regulační plán Trutnov - Červený kopec
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
schválit vydání Změn č. 1 regulačního plánu Trutnov - Červený kopec
[ 2012 - 336 ]
Kulturní cena města Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
udělit Kulturní cenu města Trutnova za rok 2011 dle předloženého návrhu
[ 2012 - 337 ]
Sportovní ceny města Trutnova za rok 2011
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
udělit Sportovní ceny města Trutnova za rok 2011 dle předloženého návrhu
[ 2012 - 338 ]
Znak a logo města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku a loga města Trutnova na jednom z fotopanelů výstavy pro 3. etapu projektu
Českého olympijského výboru "Žijeme Londýnem" společností Mather Activation, s. r. o., U Průhonu 13a,
Praha 7
[ 2012 - 339 ]
Znak města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova na mapách pro účely orientačního běhu, který pořádá oddíl
orientačního běhu Trutnov
[ 2012 - 340 ]
Sdružení pro TIC Trutnov
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vyúčtování finančního příspěvku Sdružení pro turistické informační centrum Trutnov
[ 2012 - 341 ]
Spolupráce s ČVUT Praha - změny v projektu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnami v projektu "Inovace výuky bakalářského studia v regionech", CZ.1.07/2.2.00/15.0479,
dle předloženého návrhu
[ 2012 - 342 ]
Dům s pečovatelskou službou Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
na základě stanoviska Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 22.03.2012 s doplněním manželů
do pořadníků k přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na rok 2012 a
současně s jejich přednostním umístěním do DPS
nesouhlasí
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*
02.01
*
na základě stanoviska Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 22.03.2012 a stanoviska ředitele
Pečovatelské služby Trutnov s přestěhováním pí
do jiného bytu v rámci DPS.
[ 2012 - 343 ]
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:16.04.2012 *
schválit dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně
postižené dle předloženého návrhu
[ 2012 - 344 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 23. 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

