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Majetek města
Nebytové prostory - záměr města
[ 2012 - 345 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout zděný objekt, umístěný na
, o zastavěné
ploše 655 m², p.
, bytem
Trutnov, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné
dohodou ve výši 24360,- Kč/rok za celý objekt, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem provozování chovu vepřů. Nájemce bude po celou dobu nájemního vztahu provádět veškeré
opravy a údržbu objektu na vlastní náklady s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebudou tyto
náklady nájemci uhrazeny.
[ 2012 - 346 ]
Komenského čp. 399
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory, reklamní plochy a movitý majetek v čp. 399
Komenského ul. - sportovní hala v přízemí o výměře 1066.66 m², vedlejší prostory o celkové výměře 208.71
m² (krček - přízemí - chodba 14,58 m², šatna 20.60 m², sprcha 11.37 m², sprcha 11.37 m², šatna 19.63 m²,
chodba 17.10 m², WC dívky 5.74 m², WC chlapci 5.83 m², hala - přízemí - nářaďovna v přízemí o výměře
32.41 m², hala - patro – klubovna 39.25 m², zádveří 2.67 m², kancelář 20.61 m², chodba 4.41 m², WC
zaměstnanci 1.19 m², umývárna zaměstnanci 1.95 m²), reklamní plochy o celkové výměře 285.50 m² (velká
plocha - západní stěna 170.00 m², nade dveřmi 24.00 m², schodiště 9.50 m², nad okny 82.00 m²) a movitý
majetek - vybavení těchto prostor - Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov o. s., se sídlem Na Nivách
568, Trutnov, na dobu určitou 10 let za nájemné za nebytové prostory ve výši 10000,- Kč/rok bez uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, nájemné za reklamní plochy ve výši 5000,- Kč/rok a nájemné
za movitý majetek dohodou ve výši 5000,- Kč/rok + DPH dle aktuální sazby za účelem využití - provoz a
činnost oddílů BK Kara Trutnov, Na Nivách 568, Trutnov a BK-Servis s.r.o., Na Nivách 568, Trutnov.
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Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2012 - 347 ]
Jihoslovanská čp. 31
rada města
ruší
*
01.01
*
část usnesení rady města ze dne 09.03.2012 č.j. 2012-189/5, bod 02.01 v celém znění
souhlasí
*
02.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 31 Jihoslovanská, umístěné v I. NP o celkové výměře 47.17
m² s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 30.04.2012 s firmou SALON IVET TUNOVÁ s. r. o., se
sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 27/93.
*
02.02
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 31 Jihoslovanská, umístěné v I. NP o celkové
výměře 47.17 m² (1 prodejna 20.10 m², 1 výloha 0.76 m² a 1 sklad 26.31 m²) s obchodní firmou Jeanswear
s. r. o., se sídlem Náchod, Na Hamrech 872, na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 2250,- Kč/m²/rok za
prodejnu, výlohu, 1150,- Kč/m²/rok za sklad, celkem 77191,- Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem zřízení prodejny značkové módy Levis a Mustang jeans. 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 - 348 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
, 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) s p.
, s místem podnikání
, Trutnov - Horní Staré Město, na dobu neurčitou, za nájemné
dohodou ve výši 108000,- Kč/rok za celý nebytový prostor, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování 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. 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.
ukládá
*
02.01 Urč:BcA. Libor Kasík
uzavřít nájemní smlouvu s p.

T:07.05.2012 *
, s místem podnikání

, Trutnov – Horní Staré Město

[ 2012 - 349 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením nebytového prostoru na základě výsledků výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou,
včetně náhradníků, na adrese:
čp.
ul. umístěné v I. NP o celkové výměře 57.30 m² (1 prodejna 28.70 m², 2 výlohy
o celkové výměře 1.70 m², 2 sklady 14.70 m² a 12.20 m²)
1.
, se sídlem
, za nájemné ve výši 2700,- Kč/m²/rok za prodejnu,
výlohy, 1321,- Kč/m²/rok za sklady, celkem 117615,- Kč/rok, za účelem zřízení maloobchodní prodejny
ořechů, čajů, koření, bonbónu a dárkových předmětů
2.
, s místem podnikání
, Trutnov - Horní Staré Město, za nájemné ve výši
2523,- Kč/m²/rok za prodejnu, výlohy, 1411,- Kč/m²/rok za sklady, celkem 114655,- Kč/rok, za účelem zřízení
frančízové prodejny UNIPAR
3.
, se sídlem
,
, za nájemné ve výši 105200,- Kč/rok
za celý nebytový prostor, za účelem zřízení prodejny zboží vybrané kvality z celého světa, především
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oblečení, šperky, dekorativní předměty a další
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného. 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. Počátek nájemního vztahu nejdříve od poloviny června 2012. Nebytový prostor je vytápěn
plynovým kotlem z čp.
, el. energie je přivedena z čp.
. Nájemce nebytového prostoru čp.
se
v nájemní smlouvě zaváže hradit náklady na vytápění a spotřebu el. energie nájemci nebytového prostoru
čp.
ul.
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor do 14 dnů od vyrozumění o přidělení
nebytového prostoru, bude předmětný nebytový prostor nabídnut dalšímu v pořadí.
[ 2012 - 350 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením nebytového prostoru na základě výsledků výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou
včetně náhradníků na adrese:
, umístěné v I. a II. NP o celkové výměře 113.40 m² (v I. NP: 1 prodejna 109.10 m²
a 2 výlohy o celkové výměře 2.00 m², ve II. NP: WC o výměře 1.20 m² a umývárna 1.10 m²)
1.
, s místem podnikání
, za nájemné ve výši
2787,- Kč/m²/rok za prodejnu, výlohy, 728,- Kč/m²/rok za soc. zařízení, celkem 311311,- Kč/rok, za účelem
zřízení skateschopu, maloobchodní prodejna + internetový prodej, značkové oblečení, obuv, batohy, doplňky
a výbava nejen pro sport a volný čas
2.
, se sídlem
, Trutnov - Střední Předměstí, za nájemné za celý nebytový
prostor ve výši 300000,- Kč/rok, za účelem zřízení prodejny společenské módy a volného času
3. GREEN LINE CZ s. r. o., jednatel
, se sídlem Osiková 401, Trutnov, za nájemné
ve výši 2550,- Kč/m²/rok za prodejnu, výlohy, 800,- Kč/m²/rok za soc. zařízení, celkem 285145,- Kč/rok,
za účelem zřízení prodejny se sportovním (outdorovým zbožím) HUDY sport
4.
, se sídlem
, Trutnov, za nájemné ve výši 2400,- Kč/m²/rok
za prodejnu, výlohy, 750,- Kč/m²/rok za soc. zařízení, celkem 268365,- Kč/rok, za účelem zřízení prodejny
bytového textilu a doplňků - TENTEX
5. PERFECTO, s. r. o., zast. p.
, se sídlem Družstevní 57, Rtyně v Podkrkonoší, za nájemné
ve výši 2351,- Kč/m²/rok za prodejnu, výlohy, 700,- Kč/m²/rok za soc. zařízení, celkem 262806,- Kč/rok,
za účelem zřízení obchodu se značkovým oblečením
6. Body Help, s. r.o., jednatel p.
, se sídlem Plaská 622/3, Praha – Malá Strana,
za nájemné dohodou ve výši 249265,- Kč/rok za celé nebytové prostory, za účelem zřízení poradenského
centra SVĚT ZDRAVÍ. Poradenství v oboru výživy, redukce váhy a prevence vzniku zdravotních komplikací.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, 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.
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor do 14 dnů od vyrozumění o přidělení
nebytového prostoru, bude předmětný nebytový prostor nabídnut dalšímu v pořadí.
*
01.02
*
u nebytového prostoru v čp. Bulharská, umístěného v I. a II. NP o celkové výměře 113.40 m², s uzavřením
podnájemní smlouvy za stejných nájemních podmínek na část nebytových prostor ve II. NP v rozsahu
1.15 m² (ideální 1/2 plochy WC a ideální 1/2 plochy umývárny) mezi nájemcem a podnájemcem firmou
Regional Development Agency, se sídlem Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou.
bere na vědomí
*
02.01
*
žádost p.
o zařazení jeho nabídky na pronájem nebytových prostor
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[ 2012 - 351 ]
Jihoslovanská čp. 25, čp. 26, Na Struze čp. 228
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 25 a 26 Jihoslovanská a čp. 228 Na Struze, o celkové výměře
350.52 m², ukončení nájemní smlouvy ze strany nájemce obchodní firmy Centr - drogerie s. r. o., ke dni
30.06.2012.
[ 2012 - 352 ]
Krakonošovo náměstí čp. 67
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u 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, s prominutím nájemného po dobu měsíce dubna a května 2012 obchodní firmě
Centr - drogerie s. r. o. Důvodem je rekonstrukce nebytového prostoru.
Pozemky - záměr města
[ 2012 - 353 ]
p. p. 602/94, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 602/94 (cca 7 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu 300,- Kč/m²
(pozemek pod přístřeškem pro popelnice) Společenství vlastníků jednotek kpt. Jaroše 328, 329, 330
v Trutnově. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 354 ]
p. p. 2460/5, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 2460/5 (984 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu 300,- Kč/m² firmě
Veterinář, s. r. o., zastoupené jednatelem
. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 355 ]
p. p. 2184/12, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2184/12 (cca 47 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu
700,- Kč/m² společnosti Autostyl, a. s., zastoupení
. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2012 - 356 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
zrušit usnesení zastupitelstva města
na výkup podílu 1/5
z důvodu nedořešené zástavy na tomto pozemku.
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od p.

[ 2012 - 357 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
nesouhlasit s prodejem části
v
pozemků.

T:25.06.2012 *
p.

za účelem rozšíření vlastních

[ 2012 - 358 ]
p. p. 87/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
zrušit usnesení zastupitelstva města 2006-295/5, kterým byl schválen bezúplatný převod p. p. 87/2
v k. ú. Poříčí u Trutnova, z důvodu změny územního plánu.
[ 2012 - 359 ]
p. p. 80/1 a další, k. ú. Babí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s bezúplatným převodem pozemkových parcel p. p. 80/1, p. p. 835, p. p. 672, p. p. 2757/1 a p. p.
2757/2 v k. ú. Babí od ČR. Pozemky jsou určeny k zastavění stavbou pro bydlení. Převod bude realizován
dle § 5 zákona č. 95/1999 Sb.
[ 2012 - 360 ]
p. p. 2064, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s prodejem části p. p. 2064 (cca 100 m²) v k. ú. Horní Staré Město Sdružení U řeky - pozemek
na okapový chodníček - za kupní cenu 1,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
vyjma daně z převodu nemovitostí.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2012 - 361 ]
p. p. 933/5, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 933/5 (40 m²) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Pomněnková, spol. Stavební firma Haase
s. r. o. k umístění lešení za účelem rekonstrukce balkónů u čp. 434 - 436 na dobu určitou od 24.04.
do 30.05.2012.
[ 2012 - 362 ]
st. p. 117, st. p. 161, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s umístěním transparentu, propagujícího provozovnu HUDYsport, mezi Starou radnicí na st. p. 117 a
Haasovým palácem na st. p. 161, obě v k. ú. Trutnov, firmě GREEN LINE CZ s. r. o. na dobu určitou
od 01.07. do 12.08.2012 za nájemné ve výši 1500,- Kč/m² pohledové plochy/rok.
[ 2012 - 363 ]
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 GREEN LINE s. r. o. k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 25.04.2012 do 14.04.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
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[ 2012 - 364 ]
p. p. 2275/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2275/1 (4 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Na Lukách, firmě LEVNÝ SPORT s. r. o. k umístění
předzahrádky za účelem vystavování kol a lyží na dobu určitou od 01.05.2012 do 30.04.2013 za nájemné
ve výši 1,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 365 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, pí
za účelem
vystavení zboží před prodejnou květin na dobu určitou od 25.04. 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 st. p.
26/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov k vystavování zboží před prodejnou v termínu od 01.03 do 24.04.2012 ve výši
3,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 366 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²), ul.
, a část
(1 m²), ul.
, vše v k. ú. Trutnov,
p.
k umístění 2 reklamních stojanů na dobu určitou od 25.04. do 30.06.2012
za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní
užívání
(1 m²) a část
(1 m²), vše v k. ú. Trutnov, k umístění 2 reklamních stojanů
v termínu od 01.03. do 24.04.2012 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 367 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²) v k. ú. Trutnov,
, pí
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 30.04.2012 do 31.12.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 368 ]
p. p. 2227/3, p. p. 1998/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) ul. Horská a části p. p. 1998/4 (1 m²) ul. Palackého, vše v k. ú.
Trutnov, společnosti AD reklama s. r. o. k umístění dvou reklamních stojanů na dobu určitou od 17.05.2012
do 16.05.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 369 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(celkem 17 m²) v k. ú. Trutnov,
, p.
k umístění
reklamního stojanu (1 m²) na dobu určitou od 30.04.2012 do 31.03.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
a letní předzahrádky (16 m²) na dobu určitou od 30.04. do 30.09.2012 za nájemné ve výši 1.50 Kč/m²/den.
[ 2012 - 370 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
s pronájmem části
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*
(1 m²) v k. ú. Trutnov,

, pí

k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 26.04.2012 do 05.04.2013 za nájemné ve výši
2,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 371 ]
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 GAMACZ.CZ s. r. o. k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 26.04.2012 do 08.03.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/3 (1 m²)
v k. ú. Trutnov k umístění reklamního stojanu v termínu od 09.03. do 25.04.2012 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 372 ]
p. p. 2213/1, p. p. 2213/6, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem tří parkovacích automatů na p. p. 2213/1 (2 x 1 m²) Krakonošovo náměstí a na p. p. 2213/16
(1 m²) Slovanské náměstí, vše v k. ú. Trutnov, k umístění reklamy o rozměrech cca 30 x 15 cm pro firmu
Auto Trutnov s. r. o. na dobu určitou od 25.04.2012 do 15.04.2013 za nájemné ve výši 1500,- Kč/m²/rok s
tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání tří parkovacích automatů na
p. p. 2213/1 (2 x 1 m²) a na p. p. 2213/16 (1 m²), vše v k. ú. Trutnov, k umístění reklamy v termínu od 16.04.
do 24.04.2012 ve výši 1500,- Kč/m²/rok.
[ 2012 - 373 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(cca 187 m²) v k. ú. Trutnov manž.
, 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 - 374 ]
st. p. 4415, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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 - 375 ]
p. p. 219/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, za účelem uložení zemního
kabelového vedení NN a namontování přípojkové skříně na části p. p. 219/1 v k.ú. Trutnov v rozsahu 2 m².
Jednotková cena 133.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2012 - 376 ]
p. p. 2000/1, p. p. 2222, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, za účelem uložení zemního
kabelového vedení NN a namontování přípojkové skříně na části p. p. 2000/1 v k.ú. Trutnov v rozsahu 17 m²

9

a p. p. 2222 v k. ú. Trutnov v rozsahu 4 m². Jednotková cena 133.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 377 ]
p. p. 2038/1 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. HUMLNET s. r. o. Trutnov za účelem uložení optického
kabelu na části p. p. 2038/1, p. p. 2038/5, p. p. 2038/6, p. p. 2039, p. p. 2063, p. p. 2068, p. p. 2103/1, p. p.
2101, p. p. 2034 a p. p. 2102 v celkovém rozsahu cca 600 m² v k. ú. Horní Staré Město. Jednotková cena
117.- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 378 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na
(v délce cca 17 m) a
(v délce cca 19 m) v
za účelem práva uložení zemního rozvodu el.
napojení veřejného osvětlení a umístění jednoho stožáru se svítidlem veřejného osvětlení, dále práva vstupu
a vjezdu za účelem údržby, oprav a provozování této stavby. Smlouva bude uzavřena s vlastníky pozemků,
kterými nyní jsou p.
, pí
, pí
, pí
, manželé
,
,
a za podmínky, že město zpevní stezku od čp.
směrem k ul.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2012 - 379 ]
Dlouhá čp. 645 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků
na adrese:
Dlouhá 645 o vel. 1+1, standardní byt
předpl. nájemné
1. Ing. Alena Baierová (vrátí byt 1+1)
301700,- Kč
2. Jaroslav Tupys a Věra Hampelová
81000,- Kč
3. Tomáš Berg
50199,- Kč
4. Jaroslava Bergová
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. Ostatní, které si nevybere,
budou nabídnuty dalším žadatelům v pořadí.
[ 2012 - 380 ]
Barvířská čp. 24 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků
na adrese:
Barvířská 24 o vel. 1+2, standardní byt
měs. nájemné předpl. nájemné
1. Rita Konfederáková
3620,- Kč
60000,- Kč
2. Eva Tobiášková
3500,- Kč
60000,- Kč
3. Jaroslav Tupys a Věra Hampelová
3500,- Kč
55000,- Kč
4. Pavlína Schrötterová
3250,- Kč
50000,- Kč
5. Martin Bock
3230,- 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
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u více bytů na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
[ 2012 - 381 ]
Jihoslovanská čp. 147 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků
na adrese:
Jihoslovanská 147 o vel. 1+3, standardní byt
měs. nájemné předpl. nájemné
1. Iveta a Stanislav Fejtkovi
7200,- Kč
51000,- Kč
2. Dana a Jindřich Navrátilovi
7100,- Kč
85200,- Kč
vrátí byt 1+3
3. Ing. Zdeněk a Dagmar Domorádovi
6900,- Kč
51000,- Kč
4. Lukáš Svoboda
6500,- Kč
51000,- Kč
5. Martin Bock
5930,- Kč
50000,- Kč
6. Eva Bittnerová
5928,- 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 - 382 ]
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, standardní
byt, č. bytu 2, 1. podlaží (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 2546,- 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.
[ 2012 - 383 ]
Bulharská čp. 65 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská 65 o vel. 1+2, standardní byt,
č. bytu 1, 2. podlaží (kuchyň 10.00 m², 1. pokoj 28.00 m², 2. pokoj 21.00 m², topení etážové plynové, k bytu
patří koupelna 3.00 m², WC 1.00 m² - vlastní, mimo byt, spíž 1.00 m², předsíň 6,00 m² a sklep 7.50 m²,
měsíční nájemné 3998,- 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.
[ 2012 - 384 ]
Havlíčkova čp. 6 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Havlíčkova 6 o vel. 1+0, standardní byt,
č. bytu 5, 3. podlaží (pokoj 24.00 m², k bytu patří koupelna + WC 10.89 m² mimo byt, topení lokální na tuhá
paliva, měsíční nájemné 1799,- 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 - 385 ]
Rekreační středisko DOLCE - kemp a sportoviště
rada města
ruší
*
01.01
*
část usnesení rady města ze dne 22.11.2011 č.j. 2011-1203/25, bod 01.02 "Rekonstrukce vytápění chatek
v kempu - předběžný propočet 1.4 - 1.7 mil bez DPH"
souhlasí
*
02.01
*
s využitím reinvestičného fondu takto:
"Oprava minigolfu, budovy recepce, střechy chaty č. 1., tenisového a nohejbalového kurtu, čerpadel
studánky, oprava a rozšíření dětského hřiště, výstavba beachvolejbalového kurtu, nákup postelí do chatek".
[ 2012 - 386 ]
Rekreační středisko Dolce - restaurace, kiosek č.1
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s doplněním usnesení rady města ze dne 22.11.2011 č.j. 2011-1202/25, bod 01.02 ve věci využití
reinvestičního fondu takto"Nátěr fasády restaurace, oprava venkovních obkladů, oprava topení
v restauraci".
[ 2012 - 387 ]
Městský bytový podnik - smlouva o mzdě ředitele
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu o mzdě ředitele Městského bytového podniku Trutnov s. r. o. od 01.05.2012 do 31.12.2012
dle předloženého návrhu
[ 2012 - 388 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zařazením objektu Klenotnictví, Jihoslovanská 37, Trutnov, který je zastoupený Evou Volejníkovou, IČ
69883947, Revoluční 18, Nový Bydžov. Objekt je zařazen do III. kategorie dle ceníku služeb za monitorování
signálu EZS na pult centralizované ochrany od 01.05.2012.
[ 2012 - 389 ]
TJ Lokomotiva Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s umístěním "Multifunkčního BIKE parku" na p. p. 799/3 a p. p. 799/1 v k. ú. Trutnov, t.j. na pozemcích
pronajatých TJ Lokomotiva Trutnov o. s.
*
01.02
*
s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí příspěvku ze dne 16.03.2012 TJ Lokomotiva Trutnov o. s.
Dodatkem bude navýšen příspěvek o 100000,- Kč za účelem doplnění BIKE parku.
Finanční záležitosti
[ 2012 - 390 ]
Monitorování a řízení veřejných financí
rada města
schvaluje
*
01.01
*
podání žádosti o dotaci na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předání informací
pro monitorování a řízení veřejných financí dle předloženého návrhu
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Různé
[ 2012 - 391 ]
VŘ na poskytovatele hlasových a datových služeb
rada města
schvaluje
*
01.01
*
firmu GTS Czech s. r. o., Přemyslovská 2848/43, Praha 3, vítězem výběrového řízení na poskytovatele
hlasových a datových služeb pro MěÚ Trutnov
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
T:07.05.2012 *
zajistit uzavření smlouvy s vítěznou firmou GTS Czech s. r. o.
[ 2012 - 392 ]
VŘ na poskytovatele služeb mobilního operátora
rada města
schvaluje
*
01.01
*
firmu T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, vítězem výběrového řízení
na poskytovatele služeb mobilního operátora pro MěÚ Trutnov
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
T:07.05.2012 *
zajistit uzavření smlouvy s vítěznou firmou T-Mobile Czech Republic a. s.
[ 2012 - 393 ]
Digitalizace kina Vesmír
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
změnu formy výběrového řízení na digitalizaci kina Vesmír z otevřeného nadlimitního na zjednodušené
podlimitní.
[ 2012 - 394 ]
VŘ na poskytovatele služeb public relations
rada města
schvaluje
*
01.01
*
firmu XANTIPA AGENCY s. r. o. Bulharská 66, Trutnov, IČ 25947940 vítězem výběrového řízení
na poskytovatele služeb public relations pro město Trutnov
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
T:07.05.2012 *
zajistit uzavření smlouvy s vítěznou firmou XANTIPA AGENCY s. r. o.
[ 2012 - 395 ]
Názvy ulic
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit názvy pro nové ulice na území města
a) v k. ú. Trutnov, část města Horní Předměstí
- pro ulici, která odbočuje z ulice K Valům, název Barona Trencka
b) v k. ú. Trutnov a k. ú. Dolní Staré Město
- pro ulici, která v areálu průmyslové a obchodní zóny Krkonošská odbočí z budované kruhové křižovatky
na ulici Krkonošská a povede nejdříve severozápadním a pak severním směrem, název Obchodní
c) v k. ú. Střítež, část města Nový Rokytník
- pro ulici, která odbočuje z ulice V Polích, název Nad Silnicí
d) v k. ú. Volanov
- pro ulici, která odbočuje z Červnové ulice, název Za Podjezdem
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[ 2012 - 396 ]
Rekonstrukce VO Babí
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přímé zadání zakázky "Rekonstrukce veřejného osvětlení Babí" firmě Signalbau a. s., za cenu celkem
861923,- Kč vč. DPH
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:07.05.2012 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Signalbau, a. s.,
[ 2012 - 397 ]
ZŠ V Domcích dotace z OP VK
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení Základní školy, Trutnov, V Domcích 488, na zakázku "Dodávka prezentační a
výpočetní techniky" dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Zuzana Horáková Radová T:07.05.2012 *
uzavřít kupní smlouvu s firmou DLNK, s. r. o., E. Beneše 470, Česká Skalice
[ 2012 - 398 ]
ZŠ V Domcích-rozvoj a zvyšování kompetencí pedagogů
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na zakázku "Vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky Základní školy,
Trutnov, V Domcích 488" dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Zuzana Horáková Radová T:07.05.2012 *
uzavřít kupní smlouvu s firmou AM Solvo, s. r. o., Jana Černého 806, Moravská Nová Ves
[ 2012 - 399 ]
ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ - personální záležitosti
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s tím, že nebude vyhlášen konkurz na ředitele škol (školského zařízení), jejichž zřizovatelem je město
Trutnov, v těch případech, kdy dle přechodných ustanovení zákona č. 472/2011 Sb. ředitelům škol
(školského zařízení) končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem
31. července 2012, a to za splnění podmínky dle bodu 3.01 tohoto usnesení
bere na vědomí,
*
02.01
*
že v uvedených případech při nevyhlášení konkurzu do 30. dubna 2012, za splnění podmínky dle bodu 3.01
tohoto usnesení, se prodlužuje pracovní poměr ředitele školy (školského zařízení) o dalších 6 let, t.j.
do 31. července 2018.
pověřuje,
*
03.01
*
místostarostu Mgr. Hendrycha, aby do 27. dubna 2012 zajistil změny pracovního poměru uvedených ředitelů
škol (školského zařízení) z doby neurčité na dobu určitou
*
03.02 Urč:Mgr. Hendrych
*
místostarostu Mgr. Hendrycha vydáním potvrzení o výkonu funkce ředitele školy (školského zařízení)
na dobu určitou do 31. července 2018
vyhlašuje
*
04.01
*
pro případ, že ředitel školy (školského zařízení), jemuž končí výkon práce na daném pracovním místě
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vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2012, nebude do 27. dubna 2012 souhlasit se změnou
pracovního poměru na dobu určitou, konkurz na ředitele předmětné školy (školského zařízení) a schvaluje
podmínky konkurzu dle předloženého návrhu.
[ 2012 - 400 ]
ZŠ Voletiny - dotace z OP VK
rada města
ruší
*
01.01
*
vyzývací řízení na zakázku "Nákup ICT pro Základní školu pro žáky se specifickými poruchami učení,
Trutnov 3, Voletiny 1" dle předloženého návrhu
[ 2012 - 401 ]
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním žaloby proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové č.j. 466/12-1700-602615.
[ 2012 - 402 ]
Komise rady města
rada města
jmenuje
*
01.01
*
Bc. Martina Veselého členem bytové komise rady města s platností od 1. května 2012
[ 2012 - 403 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 7. května 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

