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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2012 - 563 ]
Polská čp. 367
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit prodej domu čp. 367 ul. Polská, Střední škola podnikatelská, na pozemku st. p. 3672, spolu
s pozemkem st. p. 3672 o výměře 481 m², v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.01.2012 a pozemkem
p. p. 701/12 o výměře 561 m² a pozemkem p. p. 701/1 o výměře 1231 m², vše v obci Trutnov, části města
Dolní Předměstí, k. ú. Trutnov. Uvedená nemovitost bude prodávána jako celek, novým obecným
zveřejněním, mimo Zásad pro prodej...., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění
nájemců, s úvodní cenou pro jednání, vycházející ze znaleckých posudků, 13867200,- Kč.
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[ 2012 - 564 ]
Horská čp. 220
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit prodej nemovitostí: obsazené nebytové jednotky č. 220/7 o celkové výměře 18.90 m² v čp. 220 ul.
Horská, na pozemku st. p. 497/3, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 220 ul.
Horská a na pozemku st. p. 497/3, vše v části obce Střední Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 18.01.2012, novým obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů mimo
Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní
cenou pro jednání 248000,- Kč
[ 2012 - 565 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit prodloužení termínu úhrady kupní ceny za odprodej podílu v rozsahu ideálních ¾ na domě čp.
na pozemku
, spolu s podílem v rozsahu ideálních 3/4 na pozemku
a
s podílem v rozsahu ideálních 3/4 na pozemku
v části obce Střední Předměstí, obci Trutnov,
k. ú. Trutnov, do 31.08.2012. (ZM dne
schválilo prodej do vlastnictví p.
, bytem
, Trutnov, za nabídnutou cenu 1400000,- Kč).
[ 2012 - 566 ]
Lhota čp. 6
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit prodloužení platnosti zprostředkovatelské smlouvy na prodej nemovitostí č. p. 6 Lhota na pozemku
st. p. 11, spolu s pozemkem st. p. 11 a p. p. 29, v části obce Lhota, obec Trutnov, k. ú. Lhota u Trutnova,
včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 18.01.2010, prostřednictvím realitní kanceláře
RAKO reality s. r. o., Palackého 89, Trutnov o jeden rok, t.j. do 07.07.2013.
[ 2012 - 567 ]
Voletiny čp. 18
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit prodloužení platnosti zprostředkovatelské smlouvy na prodej nemovitostí čp. 18 Voletiny
na pozemku st. p. 47, spolu s pozemkem st. p. 47 a p. p. 93/1, v části obce Voletiny, obec Trutnov, k. ú.
Voletiny, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.01.2010, prostřednictvím realitní
kanceláře RAKO reality s. r. o., Palackého 89, Trutnov o jeden rok, t.j. do 07.07.2013
[ 2012 - 568 ]
Komenského - výměníková stanice na st. p. 3660
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit prodej 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 do vlastnictví společnosti
ČEZ Teplárenská, a. s., Říčany, Bezručova 2212/30, IČ 27309941 za nabídkovou kupní cenu 579280,- Kč
[ 2012 - 569 ]
Volanovská čp. 217, Palackého čp. 256
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit zveřejnění záměru darovat nemovitosti Královéhradeckému kraji - budovu čp. 217 na pozemku st. p.
1377 v ulici Volanovská, spolu s pozemkem st. p. 1377, vše v části města Horní Předměstí, v obci a k. ú.
Trutnov
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit zveřejnění záměru přijetí daru od Královéhradeckého kraje městu Trutnov – budovu čp. 256
Palackého ulice na pozemku st. p. 1465, spolu s pozemkem st. p. 1465 a pozemkem p. p. 2000/4, vše
v části města Horní Předměstí v obci a k. ú. Trutnov
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Nebytové prostory - záměr města
[ 2012 - 570 ]
Národní čp. 213
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 213 ul. Národní, umístěné v I. NP o celkové
výměře 151.10 m² s obchodní firmou TK OBALY s. r. o., se sídlem Národní 213, Trutnov, ke dni 31.08.2012.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 213 Národní, umístěné v I. NP o celkové
výměře 151.10 m² (chodba 21.50 m², kancelář 19.60 m², prodejna 49.10 m², sklad 24.80 m², sklad 17.90 m²,
sklad 14.00 m², WC + umývárna o celkové výměře 4.20 m²) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání
ve výši 1396.- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, 695.- Kč/m²/rok za sklady, chodbu, provozovnu služeb, 558.Kč/m²/rok za sociální zařízení 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.
[ 2012 - 571 ]
Jihoslovanská čp. 33
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 33 ul. Jihoslovanská, umístěné v I. NP o celkové
výměře 66.30 m², ze strany nájemce pí Jany Dytrichové, ke dni 31.08.2012
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 33 Jihoslovanská, umístěné v I. NP
o celkové výměře 66.30 m² (prodejna 42.70 m², výloha 1.30 m², sklad 15.50 m², šatna 4.90 m² a WC 1.90
m²) na dobu 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 2223.- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, výlohu, 1111,Kč/m²/rok za sklad, provozovnu služeb, 695.- Kč/m²/rok za šatnu, WC včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor
k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a
sázkové kanceláře.
[ 2012 - 572 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
ul.
, umístěné v I. NP o celkové výměře
22.20 m² (2 místnosti 6.00 m² , 16.20 m²) s ukončením nájemní smlouvy ke dni 30.06.2012 na základě
žádosti pí
, se sídlem
,
,
bere na vědomí
*
02.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP o celkové výměře
22.20 m² (2 místnosti 6.00 m² , 16.20 m²) ukončení nájemní smlouvy ke dni 30.09.2012 ze strany nájemcem
pí
, se sídlem
, v souladu s podmínkami
nájemní smlouvy
souhlasí
*
03.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP
o celkové výměře 22.20 m² (2 místnosti 6.00 m² , 16.20 m²) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání
ve výši 2223,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, 1111,- Kč/m²/rok za dílnu, sklad, provozovnu služeb, 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.
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[ 2012 - 573 ]
Školní čp. 151 - Galerie draka
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města výpůjčky nebytových prostor v čp. 151 ul. Školní, umístěných v I. PP a I. NP
o celkové výměře 241.50 m² (v I. PP: schodiště 10.97 m², chodba 16.96 m², WC personál 1.82 m², WC předsíň s úklidovou skříní 2.37 m², prezentační místnost 35.87 m², místnost obsluhy 20.47 m², místnost živlů
53.49 m², místnost u rytířského stolu 53.79 m², v I. NP: chodba 10.98 m², hlavní vstup 4.46 m², venkovní
prostor - terasa východní 30.32 m²) občanskému sdružení Trutnov - město draka, se sídlem Železničářská
507, Trutnov, IČ 26670003, na dobu určitou od 01.11.2012 do 31.12.2018 za účelem zřízení Galerie draka.
Výpůjčka nebytových prostor se uskutečňuje na základě projektu Kulturní setkání na česko-polských
hranicích, reg. č. PL.3.22/2.2.00/09.01575.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2012 - 574 ]
bez čp.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu
ul. na
v k. ú. Trutnov,
umístěný v části přízemního zděného objektu o výměře 9.30 m² (novinový stánek) s pí
, se
sídlem
, Trutnov, na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 1396,- Kč/m²/rok za prodejnu,
celkem 12983,- Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování
novinového stánku. 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 - 575 ]
Dlouhá čp. 644
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nebytového prostoru v čp. 644 ul. Dlouhá, umístěného v I. NP o celkové výměře 115.80 m² s prominutím
nájemného za měsíc červen 2012 obchodní firmě PRATR a. s., se sídlem Trutnov, Náchodská 524, z důvodu
rekonstrukce nebytového prostoru.
[ 2012 - 576 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. a II. NP
o celkové výměře 120.10 m² (v I. NP - 1 prodejna 31.60 m², 1 výloha 3.70 m², 1 kancelář 7.70 m², 1 sklad
25.90 m² a ve II. NP - 2 sklady 28.70 m² a 9.30 m², 1 chodba 6.00 m², 1 schodiště 4.50 m² a 1 WC 2.70 m²)
s pí
, s místem podnikání
, Trutnov, na dobu určitou 5 let za nájemné
dohodou ve výši 211000,- Kč/rok za celé nebytové prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem zřízení prodejny textilních výrobků, společenské módy a volného času. 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.
Nebytové prostory - doporučení ZM
[ 2012 - 578 ]
Komenského čp. 399
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s uzavřením nájemní smlouvy na 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 201.16
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), reklamní plochy o celkové
výměře 285.50 m² (velká plocha - západní stěna 170.00 m², nade dveřmi 24.00 m², schodiště 9.50 m²,
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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 do 31.12.2012 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. Nižší cena pronájmu je odůvodněna tím, že se jedná o neziskovou
organizaci.
Pozemky - záměr města
[ 2012 - 579 ]
st. p. 314, st. p. 318, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města darovat st. p. 314 (208 m²) a st. p. 318 (180 m²) v k. ú. Babí Občanskému
sdružení Stachelberg. Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem, včetně daně z převodu
nemovitostí.
[ 2012 - 580 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část
(cca 65 m²) za kupní cenu 300,- Kč/m² a část
(cca 80 m²) za kupní cenu 125,- Kč/m² v k. ú. Trutnov pí
za účelem rozšíření
vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu
nemovitostí.
Zveřejnění pouze v případě, že kupující písemně odsouhlasí kupní cenu za část
ve výši 125,Kč/m².
[ 2012 - 581 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část
(36 m²) v
pí
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné ve výši 2,- Kč/m²/rok. Jakákoliv výstavba či výsadba
stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2012 - 582 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část
(12 m²) v
manželům
a
k umístění stávající chatky za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok. Jakákoliv
další výstavba či výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem. O pronájem bude
rozšířena nájemní smlouva č.
.
[ 2012 - 583 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část
(cca 130 m²) v k. ú. Trutnov pí
, z toho k zahrádkářským účelům 124 m² za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok a k umístění chatky 6
m² za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou. Jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí
být předem odsouhlasena pronajímatelem.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem části
(cca 130 m²) v k. ú. Trutnov s pí
s jednoměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení podmínek smlouvy.
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[ 2012 - 584 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část
(1700 m²) v
p.
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné ve výši 2,- Kč/m²/rok. Není povoleno
oplocení pozemku, jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2012 - 585 ]
p. p. 780/3, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 780/3 (460 m²) v k. ú. Horní Staré Město sdružení
Sportovní klub Horní Staré Město za účelem využití zpevněné plochy – parkoviště. O pronájem bude
rozšířena nájemní smlouva č. 290004, ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny. Je povoleno
osazení parkoviště dopravní značkou "Reserve - s povolením SK HSM", není povoleno vybírání parkovného.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2012 - 586 ]
p. p. 2262 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k p. p. 2262, p. p. 2263, p. p. 2252 a p. p. 2259 v k. ú. Trutnov.
Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb.
z Královéhradeckého kraje.
[ 2012 - 587 ]
p. p. 2318/4 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s přijetím daru části p. p. 2318/4, p. p. 2318/13 a p. p. 2217/63 v k. ú. Trutnov
od Královéhradeckého kraje. Jedná se o pozemky pod stavbou chodníků. Správní poplatek za povolení
vkladu do katastru nemovitostí hradí obdarovaný.
[ 2012 - 588 ]
p. p. 1100, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s přijetím daru stavby komunikace na části p. p. 1100 (cca 440 m²) v k. ú. Volanov, která je
v majetku města Trutnova, od manželů Jitky a Luboše Serbouskových.
[ 2012 - 589 ]
parcely č. 620 a další, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k parcelám, které jsou vedené ve zjednodušené evidenci, přídělový
plán, t.j. parcely č. 620, č. 622, č. 627, č. 628/7, č. 604, č. 605, č. 614, č. 613, č. 615, č. 616/1, č. 635, č.
634/2, č. 643, č. 638, č. 636 a č. 642 v k. ú. Studenec u Trutnova. Pozemky přešly na město Trutnov
dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
[ 2012 - 590 ]
p. p. 884/21, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k p. p. 884/21 v k. ú. Trutnov. Pozemek přešel na město Trutnov
dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
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[ 2012 - 591 ]
p. p. 101/3, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k p. p. 101/3 v k. ú. Lhota u Trutnova. Pozemek přešel na město
Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
[ 2012 - 592 ]
p. p. 1117, k. ú. Markoušovice
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k p. p. 1117 v k. ú. Markoušovice. Pozemek přešel na město
Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
[ 2012 - 593 ]
p. p. 1341/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k části p. p. 1341/1, části p. p. 1341/5 a části p. p. 1343/6 v k. ú.
Poříčí u Trutnova. Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona
č. 114/2000 Sb. z ČR.
[ 2012 - 594 ]
p. p. 2399/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s přijetím daru stavby parkoviště na p. p. 2399/1 v k. ú. Trutnov od Královéhradeckého kraje. Jedná
se o stavbu na pozemku města Trutnova.
[ 2012 - 595 ]
p. p. 2656/419 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s výkupem p. p. 2656/419 (447 m², p. p. 2656/100 (12369 m²), p. p. 2656/29 (3307 m²), p. p.
2656/426 (20 m²) a p. p. 2656/99 (4564 m²) v k. ú. Trutnov se všemi jejími součástmi i příslušenstvím včetně
infrastruktury od společnosti NEW DILAC CZ, s. r. o., za kupní cenu 13932149,- Kč. Kupní cena bude
uhrazena do 5 let od podpisu kupní smlouvy v ročních splátkách dle předloženého návrhu splátkového
kalendáře. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2012 - 596 ]
p. p. 419, p. p. 418, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s bezúplatným převodem p. p. 419 (1171 m²) a části p. p. 418 (1010 m²) v k.ú. Dolní Staré Město
od ČR. Pozemky jsou určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou. Převod bude realizován dle § 5
zákona č. 95/1999 Sb.
[ 2012 - 597 ]
p. p. 2845, k. ú. Babí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k k části p. p. 2845 (tj. dle GP č. 372-065/2012 p. p. 2845/3
o výměře 627 m²) v k. ú. Babí. Pozemek přešel na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění
zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
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[ 2012 - 598 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s prodejem části
(cca 35 m²) v
za kupní cenu 300,- Kč/m²
p.
za účelem rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 599 ]
st. p. 26/2, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s prodejem části st. p. 26/2 - pozemek pod přístavbou (cca 12 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu
250,- Kč/m² společnosti HOUSE 21, s.r.o. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně
z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 600 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s prodejem části
v k. ú. Trutnov manželům
k zajištění vjezdu a vchodu
k rozestavěnému rodinnému domu za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 601 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
nesouhlasit s prodejem části
u domu

v

T:25.06.2012 *
p.

za účelem vybudování zázemí

[ 2012 - 602 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
nesouhlasit s prodejem
v

T:25.06.2012 *
p.

za účelem výstavby garáže

[ 2012 - 603 ]
p. p. 638/4, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
vzít na vědomí, že na záměr města prodat p. p. 638/4 v k. ú. Horní Staré Město nebyla doručena žádná
nabídka.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2012 - 604 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
s ukončením nájemní smlouvy č.
dohodou ke dni 30.06.2012
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*
na pronájem

(5329 m²) v

s p.

[ 2012 - 605 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převodem nájemní smlouvy č.
na pronájem části
k zahrádkářským účelům (86 m²) a k umístění pergoly (16 m²) na p.
podmínek smlouvy.

(102 m²) v k. ú. Horní Staré Město
za stávajících

[ 2012 - 606 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem
(celkem 2787 m²) v
pí
k pastvě koní za nájemné
ve výši 0.10 Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být předem
odsouhlasena pronajímatelem. Je povoleno dočasné oplocení pozemku.
[ 2012 - 607 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem
(1788 m²) v
manželům
a
k zpevnění
příjezdové cesty k vlastním pozemkům za nájemné ve výši 100,- Kč/rok. Pozemek nesmí být oplocen a
zůstane přístupný veřejnosti.
[ 2012 - 608 ]
st. p. 180/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem plochy na stěně budovy čp. 160 na st. p. 180/2 v k. ú. Horní Staré Město firmě KOBERCE
KOZÁK s. r. o. k umístění reklamní plachty o vel. 3 x 1.4 m na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1500,Kč/m² pohledové plochy/rok.
[ 2012 - 609 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(387 m²) v k. ú. Trutnov pí
k zahrádkářským účelům
za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být
předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2012 - 610 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
,
k vystavení zboží
před prodejnou na dobu určitou od 21.06.2012 do 20.09.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 611 ]
st. p. 112, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 112 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, firmě Centr - drogerie s. r. o.
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.06.2012 do 21.11.2013 za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den. Stojan bude přemístěn ze st .p. 31 v k. ú. Trutnov, ul. Jihoslovanská.
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[ 2012 - 612 ]
p. p. 147, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 147 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Revoluční, firmě SIAM evolution s. r. o. k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 23.06.2012 do 24.05.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2012 - 613
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²), ul.
a části
(1 m²), ul. Havlíčkova, vše v k. ú. Trutnov
p.
k umístění 2 reklamních stojanů na dobu určitou od 01.07.2012 do 31.12.2012
za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 614 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
, p.
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.09.2012 do 31.08.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2012 - 615 ]
st. p. 161, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st.p. 161 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, firmě JASPIS FASHION s. r. o.
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.08.2012 do 31.07.2013 za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den
[ 2012 - 616 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
, p.
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 25.06.2012 do 15.04.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že
bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části
(1 m²) v k. ú.
Trutnov od 16.04.2012 do 24.06.2012 ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2012 - 617 ]
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti Damping spol. s r. o. k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.07.2012 do 30.06.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2012 - 618 ]
p. p. 2468/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2468/1 (24 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Křižíkova, firmě STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV
s. r. o. k umístění lešení za účelem rekonstrukce balkonů domu čp. 551 na dobu určitou od 02.07.2012
do 31.08.2012
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[ 2012 - 619 ]
p. p. 2073, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s výpůjčkou části p. p. 2073 (cca 150 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Pampelišková, firmě STAVEBNĚ
DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o. k umístění lešení za účelem opravy a zateplení fasády domu čp. 508 - 509
na dobu určitou od 30.06.2012 do 31.08.2012.
[ 2012 - 620 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
, pí
k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.07.2012 do 30.06.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2012 - 621 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
, p.
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 30.06.2012 do 31.12.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2012 - 622 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s pronájmem
(9 m²) v k. ú. Trutnov pí
prodeje rychlého občerstvení.

k umístění mobilního stánku za účelem

[ 2012 - 623 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním výpovědi z nájemní smlouvy č.
(část
, k. ú. Trutnov) pí
s šestiměsíční výpovědní lhůtou dle čl. VI, bodu 2 nájemní smlouvy.
[ 2012 - 624 ]
p. p. 1550, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost ČEZ Teplárenská, a. s., na části p. p. 1550 v k. ú.
Trutnov za účelem uložení a provozování teplovodní přípojky v rozsahu cca 15 m². Jednotková cena je
133.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 625 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
na části
v
za účelem uložení a provozování kanalizační přípojky v rozsahu cca 13.5 m². Jednotková cena je
33.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 626 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro pí
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na části

části

a části

za účelem práva uložení a provozování vodovodní přípojky
v rozsahu cca 207 m². Jednotková cena je 33.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněná.
[ 2012 - 627 ]
p. p. 602/76, p. p. 602/46, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost ČEZ Teplárenská, a. s., na části p. p. 602/76 a části
p. p. 602/46 v k. ú. Trutnov za účelem uložení a provozování teplovodní přípojky v rozsahu cca 140 m².
Jednotková cena je 133.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2012 - 628 ]
p. p. 2215/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost ČEZ Teplárenská, a. s., na části p. p. 2215/1 v k. ú.
Trutnov za účelem uložení a provozování teplovodní přípojky v rozsahu cca 10 m² za předpokladu, že bude
předlážděn chodník ve větším rozsahu, aby nedocházelo k propadu. Jednotková cena je 133.33 Kč/m² +
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 629 ]
p. p. 700/1, p. p. 2378/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, spočívající v právu
uložení a provozování stavby el. vedení na části p. p. 700/1 a části p. p. 2378/1 v k. ú. Trutnov v celkovém
rozsahu cca 21 m². Jednotková cena je 133.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 630 ]
p. p. 2/2 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, spočívající
v právu uložení a provozování stavby zemního kabelového vedení NN na částech p. p. 2/2, p. p. 9, p. p.
218/2, p. p. 223/7, p. p. 1821 a p. p. 1822/1 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu 149 m².
Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2012 - 631 ]
p. p. 2132/5 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost PRO-DOMA, spol. s r. o., Praha na části p. p.
2132/5, p. p. 2899, p. p. 2132/13 a p. p. 2128/3 v k. ú. Trutnov za účelem uložení a provozování dešťové
kanalizace, plynovodu, splaškové kanalizace a přeložky rozvodu NN v rozsahu cca 61 m². Jednotková cena
je 133.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 632 ]
st. p. 1275, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části st. p. 1275 v k. ú. Trutnov
na umístění přívodního elektrického kabelu pro veřejné osvětlení a právu vstupu a provádění stavby.
Smlouva bude uzavřena s vlastníkem pozemku BERAN JIŘÍ s. r. o. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2012 - 633 ]
p. p. 519/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. VČP Net, s. r. o., na části p. p. 519/2 v k. ú. Trutnov,
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby plynárenského zařízení: prodloužení STL plynovodu
s STL plynovodní přípojkou na p. p. 519/2, ulice Údolní, Trutnov, v celkovém rozsahu cca 12 m². Jednotková
cena je 133.33 Kč/m² +ě DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 634 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s vlastníky pozemku
v
v rámci rozšíření veřejného osvětlení pro právo vjezdu a vstupu za účelem oprav,
údržby a provozování sloupů veřejného osvětlení a přívodu elektrické energie na
(52 m²)
ve vlastnictví pí
a p.
. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2012 - 635 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu
, Trutnov, č. manž.
na dobu určitou 6 měsíců za "regulované nájemné"

a

, trv. bytem

[ 2012 - 636 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s úhradou nákladů spojených se zhodnocením bytu

manželům

a

[ 2012 - 637 ]
Pořadník na náhradní byty r. 2012
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města
ze dne 07.11.2011 ve věci přidělení náhradního bytu manž.
o vel. 1+2
[ 2012 - 638 ]

a

- VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků na adrese:
o vel. 1+2 standardní byt
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
(vrátí byt 1+1)
3487,- Kč 55000,- Kč
2.
3250,- Kč 65000,- Kč
3.
3077,- Kč 50000,- Kč
4.
2750,- Kč 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.
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souhlasí
*
02.01
*
s vyřazením z výběrového řízení na bytovou jednotku
pí
a pí
s měsíčním nájemným ve výši 3200,- Kč a předplatným nájemným ve výši 60000,- Kč
[ 2012 - 639 ]

- VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků na adrese:
o vel. 1+1 standardní byt
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
3000,- Kč 60000,- Kč
2.
(vrátí byt 1+1)
2823,- Kč 50000,- Kč
3.
a
2800,- Kč 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.
souhlasí
*
02.01
*
s vyřazením z výběrového řízení na bytovou jednotku

p.

a pí

[ 2012 - 640 ]
Barvířská 27 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků na adrese:
o vel. 1+2 standardní byt
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
3701,- Kč 50000,- Kč
2.
3620,- Kč 60000,- Kč
3.
3612,- Kč 102001,- Kč
4.
(vrátí byt 1+1)
3408,- Kč 100012,- Kč
5.
(vrátí byt 1+1)
3338,- 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 - 641 ]

- VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli na adrese:
o vel. 1+0 standardní byt
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
a
2020,- Kč 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.
[ 2012 - 642 ]

- VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli na adrese:
o vel. 1+1 standardní byt
předplacení nájemného
1.
a
81000,- Kč
Nájemní smlouva bude uzavřena vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění o přidělení
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bytu. V případě, že žadatel bude u více bytů na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
[ 2012 - 643 ]
Krakonošovo náměstí 69 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s vyřazením z výběrového řízení na b.j.
pí
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov,
čp.
o velikosti
1+2, standardní byt, č. bytu 4, 2. podlaží (kuchyň 14.26 m², 1. pokoj 32.55 m², 2. pokoj 14.26 m², topení
elektrokotel, k bytu patří koupelna 6.06 m², WC 2.70 m², předsíň 11.90 m² + 5.02 m² a půda 12.00 m²,
měsíční nájemné 5095,- 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 - 644 ]
Bulharská 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.
Majetek města - různé
[ 2012 - 645 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
doplnění údaje - doplnění kontaktních osob v případě napadení objektu v mandátní smlouvě č. 91/03/TU
u objektu A+K s. r. o., Horská 922, Trutnov, který je zastoupený
, IČ 45539537.
Účinnost změny ve smlouvě od 01.06.2012
*
01.02
*
doplnění údaje - změna v zastoupení smluvní strany, změna přijímaného signálu komunikace na PCO
v mandátní smlouvě č. 62/92/TU u objektu Základní škola Trutnov 3, Náchodská 18, Trutnov, zastoupený
, IČ 64201171. Účinnost změny ve smlouvě od 01.06.2012
*
01.03
*
doplnění údaje - změna přijímaného signálu komunikace na PCO v mandátní smlouvě č. 60/02/TU u objektu
Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov, Horská 160, Trutnov, zastoupený
, IČ 70841179. Účinnost změny ve smlouvě od 01.06.2012
[ 2012 - 646 ]
Darování stavby kaple Nejsvětější trojice
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s přijetím daru, a to stavby kaple Nejsvětější trojice na st. p. 26 v k. ú. Volanov
Finanční záležitosti
[ 2012 - 647 ]
SFRB - změna zajištění úvěru
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit dodatek č. 8 ke Smlouvě o úvěru reg. č. 191/396-05, kterým se mění Článek VIII. Snížení zajištění
úvěru o 244884,- Kč
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
zplnomocnit starostu města k podpisu dodatku č. 8 ke Smlouvě o úvěru reg. č. 191/396-05
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[ 2012 - 648 ]
Dohoda s Komerční bankou - cash-pooling
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření dohody s Komerční bankou o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a jimi spjaté osoby
pověřuje
*
02.01
*
starostu města Mgr. Ivana Adamce podpisem příslušné dohody
[ 2012 - 649 ]
Odměny ředitelů příspěvkových organizací
rada města
schvaluje
*
01.01
*
mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací dle předloženého návrhu
[ 2012 - 650 ]
Závěrečný účet města Trutnova za rok 2011
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
celoroční hospodaření města a návrh "Závěrečného účtu města Trutnova za rok 2011" včetně zprávy
auditorské společnosti o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit celoroční hospodaření města a "Závěrečného účtu města Trutnova za rok 2011" včetně zprávy
auditorské společnosti o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 bez výhrad
*
02.02 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit rozdělení výsledku hospodaření města Trutnova za rok 2011
[ 2012 - 651 ]
Městská hromadná doprava
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 5 Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově
na úhradu zvýšené prokazatelné ztráty za rok 2011 dle předloženého návrhu
[ 2012 - 652 ]
Finanční příspěvky - sport
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč HC Trutnov na částečné krytí nákladů 1. ročníku v nohejbale
Krakonošův balonek 2012
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč Fans "George" Trutnov jako příspěvek na celoroční turnaj v basketbale
*
01.03
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč TJ Lokomotiva Trutnov, o. s., jako příspěvek pro
na účast ME 50 v plavání + nominační soutěže na OH v Londýně
*
01.04
*
finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč
na částečné krytí romského turnaje v malé kopané
*
01.05
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč HC Trutnov jako příspěvek na letní přípravu kategorie mladšího
dorostu a juniorů
*
01.06
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč TJ Lokomotiva Trutnov, o. s., jako příspěvek na činnost pro nově
vzniklý oddíl Dobrodruh
*
01.07
*
finanční příspěvek ve výši 20000,- Kč TSUT Trutnov jako příspěvek na dopravu na mezinárodní mládežnické
sportovní turnaje v roce 2012

19

*
01.08
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč TJ Krakonoš jako příspěvek na pořádání mistrovství Královéhradeckého
kraje v parkurovém skákání pro rok 2012
*
01.09
*
finanční příspěvek ve výši 40000,- Kč TJ Lokomotiva Trutnov, o. s. na organizaci Olympiády trutnovských
škol
*
01.10
*
finanční příspěvek ve výši 17328,- Kč 1. Krkonošskému curlingovému klubu jako dopočet finančního
příspěvku na členy
*
01.11
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč
na účast na MS v silovém trojboji v Bardějově
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit finanční příspěvky nad 50000,- Kč dle předloženého návrhu
[ 2012 - 653 ]
Finanční příspěvky - kultura a zájmová činnost
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 30000,- Kč o. s. STUDIO na částečné krytí nákladů festivalu Dance Trutnov 2012
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 9000,- Kč Trutnovskému literárnímu klubu na částečné krytí nákladů spojených
s vedením účetnictví a na 8. ročník soutěže pro mladé autory
*
01.03
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč
na částečné krytí projektu Staré
Trutnovsko
*
01.04
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč
na částečné krytí nákladů spojených s provozem
neziskové fotogalerie
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit finanční příspěvky nad 50000,- Kč dle předloženého návrhu
[ 2012 - 654 ]
Finanční příspěvky - ostatní
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 6000,- Kč prof.
na částečné krytí kolokvia českých a
polských historiků
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč o. s. Klíč na částečné krytí aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin
*
01.03
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč TJ Lokomotiva Trutnov, o. s. na částečné krytí nákladů spojených
s vydáním knihy 120 let Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Trutnov o. s.
*
01.04
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč pro Společnost Německo-českého porozumění Trutnov - Krkonoše,
o. s. jako příspěvek na projekt Literární pásmo
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit finanční příspěvky nad 50000,- Kč dle předloženého návrhu
neschvaluje
*
03.01
*
finanční příspěvek Českému svazu ochránců přírody ZO 51/10 Trutnov na organizaci dětského letního
tábora
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[ 2012 - 655 ]
Rozpočet města na rok 2012 - úpravy
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit "Změny rozpočtu města Trutnov na rok 2012 - rozpočtové opatření č. 2"
[ 2012 - 656 ]
Galerie města, Muzeum Podkrkonoší
rada města
stanovuje
*
01.01
*
plat ředitele Galerie města Mgr. Lucii Pankrácové a ředitele Muzea Podkrkonoší Mgr. Vlastimilu Málkovi
dle předloženého návrhu s účinností od 01.07.2012
Různé
[ 2012 - 657 ]
Příspěvky na technickou a dopravní infrastrukturu
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit poskytnutí příspěvku na technickou a dopravní infrastrukturu za účelem podpory bytové výstavby
v níže uvedené částce na jednu bytovou jednotku žadateli"
,
, Trutnov - 80000,- Kč/1 b.j.
[ 2012 - 658 ]
Muzeum Podkrkonoší - dodatek č. 2 SOD
rada města
schvaluje
*
01.01
*
provedení víceprací na stavbě "Trutnov, Muzeum Podkrkonoší, čp. 150 - sanace dřevomorky, stavební
úpravy" dle předloženého změnového listu č. 2
*
01.02
*
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na změnu ceny díla dle odsouhlaseného změnového listu č. 2
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:20.06.2012 *
zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo s firmou MATEX HK s. r. o.
[ 2012 - 659 ]
Půjčky ze SFRB - vzdání se zástavního práva
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech
, bytem
ze dne 22.11.2004 pro zajištění pohledávky a půjčky ze SFRB do 150000,- Kč
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:30.07.2012 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech
[ 2012 - 660 ]
Půjčky ze SFRB - poskytnutí prostředků
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu
souhlasí
*
02.01
s ručením za půjčku
*
02.02
s ručením za půjčku
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*
formou ručitelského závazku
*
formou ručitelského závazku

, Trutnov,

[ 2012 - 661 ]
VŘ na provozovatele splaškové kanalizace - Bojiště
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení malého rozsahu na provozovatele splaškové kanalizace Trutnov - Bojiště
*
01.02
*
pořadí firem na 1. a 2. místě takto:
1. VaK Trutnov a. s. s cenou bez DPH 7200,- Kč
2. VaK Náchod a. s. s cenou bez DPH 5400,- Kč
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:29.06.2012 *
zajistit uzavření smlouvy s firmou VaK Trutnov a. s.
[ 2012 - 662 ]
Výměna informací a zkušeností při péči o veř.zeleň
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2012-549/12 ze dne 05.06.2012
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit zařazení projektu "Výměna informací a zkušeností při péči o veřejnou zeleň do plánu a rozpočtu
města na rok 2013 a 2014
*
02.02 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit vyčlenění finančních prostředků do výše 5.6 mil Kč v rozpočtu města na realizaci a předfinancování
projektu
*
02.03 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
schválit pokrytí 10 % uznatelných nákladů a všech případně neuznatelných nákladů naší části projektu
z rozpočtu města
*
02.04 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
uložit Ing. Francovi zajištění podpisu partnerské smlouvy s partnerem projektu
[ 2012 - 663 ]
Stacionární měření rychlosti
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na dodavatele zařízení pro stacionární měření rychlosti formou otevřeného nadlimitního
řízení formou čtyřletého pronájmu
schvaluje
*
02.01
*
zadávací dokumentaci veřejné zakázky
*
02.02
*
komisi pro otevírání obálek s nabídkami v navrženém složení
*
02.03
*
komisi pro hodnocení nabídek v navrženém složení
pověřuje
*
03.01
*
firmu Ingeniring Krkonoše a. s. zajištěním organizace veřejné soutěže
[ 2012 - 664 ]
Komise rady města
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
rezignaci Mgr. Jana Hornycha na členství ve Školské komisi Rady města Trutnova
jmenuje
*
02.01
*
Mgr. Zdeňka Švarce a Mgr. Petra Horčičku členy Školské komise Rady města Trutnova
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[ 2012 - 665 ]
Sportoviště Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s doporučeným způsobem financování provozu sportovních zařízení
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2012 *
souhlasit s výkonem správy sportovišť Městským bytovým podnikem Trutnov, s. r. o., od 01.01.2013
[ 2012 - 666 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 30. července 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

