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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2012 - 751 ]
Budovy trafostanice bez č.p./č.e., k.ú. HSM
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.09.2012 *
schválit uznání vlastnictví budov trafostanic bez č.p./č.e. na pozemcích st. p. 1291. st. p. 735, st. p. 1124,
st. p. 1105, st. p. 1289 a st. p. 1284, vše v k. ú. Horní Staré Město, obci Trutnov, společnosti ČEZ a. s.,
provozovatel ČEZ Distribuce a. s., notářským zápisem.
[ 2012 - 752 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.09.2012 *
schválit prodej obsazeného domu čp.
na pozemku
, spolu s pozemkem
v obci Trutnov, části města Dolní Předměstí, k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
do spoluvlastnictví nájemců domu
, manželů
a
, pí
a manželů
a
, pí
za nabídnutou kupní cenu
3363143,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 2690514,- Kč.

,

[ 2012 - 753 ]
Lípové náměstí čp. 264
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.09.2012 *
schválit prodej volné bytové jednotky č. 264/4 1 + 2 o výměře 88.14 m² v domě čp. 264 na st.p. 276 Lípové
náměstí, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, včetně spoluvlastnických podílů
na společných částech domu a pozemku st. p. 276, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.02.2008 a
Prohlášení vlastníka ze dne 07.01.2008, novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej..,
bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, na dobu minimálně 30 dnů, s úvodní cenou pro jednání
555000,- Kč
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[ 2012 - 754 ]
Lípové náměstí čp. 374
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.09.2012 *
schválit zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - obsazené nebytové jednotky č. 374/10 v č.p. 374 Lípové
náměstí na pozemku st. p. 406, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 374
Lípové náměstí a na pozemku st. p. 406, vše v části obce Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 29.09.2009 a Prohlášení vlastníka ze dne 07.01.2008, novým
obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny,
bez upřednostnění nájemce, na neomezeně dlouhou dobu s úvodní cenou pro jednání ve výši 1045000,- Kč.
[ 2012 - 755 ]
Horská čp. 220 - garáž
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.09.2012 *
schválit záměr prodeje nemovitostí: volné nebytové jednotky - garáže č. 220/8 o výměře 17.90 m² v čp. 220
Horská ulice, na pozemku st. p. 497/3, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 220
Horská ulice a na pozemku st. p. 497/3, vše v části obce Střední Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov,
obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů, mimo Zásad pro prodej..., s úvodní cenou pro jednání 190000,Kč.
[ 2012 - 756 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.09.2012 *
schválit prodej volné bytové jednotky č. 1
o velikosti 1+2 v I. NP o celkové výměře 79.45 m² v domě čp.
na
v ul.
, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
, včetně spoluvlastnických
podílů na společných částech domu a pozemku
, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú.
Trutnov do spoluvlastnictví p.
, bytem
a p.
, bytem
, každému jednu ideální polovinu, za celkovou nabízenou cenu 326000,- Kč.
[ 2012 - 757 ]
Na Nivách čp. 57
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.09.2012 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 57 ulice Na Nivách na pozemku st. p. 536, spolu s pozemkem st. p.
536 a pozemkem p. p. 251/1, vše v části obce Střední Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 22.01.2012, novým obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů mimo Zásad
pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny za minimální nabídkovou cenu 4250000,- Kč
bez upřednostnění nájemců s úvodní cenou pro jednání 4250000,- Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2012 - 758 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP
o celkové výměře 158.47 m² (1 prodejna 75.92 m², 2 výlohy o celkové výměře 6.65 m², 1 kancelář 7.14 m²,
5 skladů o celkové výměře 51.19 m², 2 šatny o celkové výměře 15.99 m² a 1 WC 1.58 m²) paní
, s místem podnikání
, Trutnov, na dobu dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši
370560,- Kč/rok za celý nebytový prostor včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného
za účelem provozování prodejny zdravotnických 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.
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[ 2012 - 759 ]
Palackého čp. 388
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 388 ul. Palackého, umístěné v I. NP
o celkové výměře 98.90 m² (2 kanceláře 47.10 m² a 10.30 m², 4 výlohy o celkové výměře 5.00 m², 2 chodby
o celkové výměře 11.90 m², 3 místnosti 17,90 m², 2.20 m² 3.30 m² a 1 WC 1.20 m²) České podnikatelské
pojišťovně, a. s., Vienna Insurance Group, Budějovická 5, Praha 4 na dobu určitou dalších 5 let za nájemné
dohodou ve výši 101508,- Kč/rok za celý nebytový prostor včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného za účelem provozování kanceláře České podnikatelské pojišťovny, a. s. Vienna Insurance
Group, pobočka Trutnov. 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 - 760 ]
Bulharská čp. 55
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádost p.
, jednatele firmy RADA GLASS, s. r. o. o ponechání nebytového prostoru v čp. 55
Bulharská ul. v užívání a návrh splátkového kalendáře na dlužné nájemné
souhlasí
*
02.01
*
s uzavřením dohody o uznání závazku a splátkového kalendáře s firmou RADA GLASS s. r. o. ve věci
dlužného nájemného s příslušenstvím za pronájem nebytového prostoru v čp. 55 Bulharská ul.
v pravidelných splátkách s termínem doplacení celého dluhu nejpozději ke dni 15.04.2013.
*
02.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 55 Bulharská ul., umístěné v I. NP
o celkové výměře 103.69 m² (prodejna 57.65 m², 2 výlohy o celkové výměře 4.05 m², předsíň 1.37 m², WC
1.27 m², sklad 39.35 m²) obchodní firmě RADA GLASS s. r. o., se sídlem Trutnov, Bulharská 55, na dobu
určitou jednoho roku za nájemné dohodou ve výši 183372,- Kč/rok za celý nebytový prostor, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny průmyslového zboží.
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 - 761 ]
Palackého čp. 388
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 388 Palackého ul., umístěný v I. PP
o výměře 26.31 m² (sklep) Společenství vlastníků jednotek "Pod Šibeníkem“ pro bytové domy čp. 387, 388
a 389 Palackého ul. a čp. 390 Pražská ul. Trutnov na dobu neurčitou za nájemné dohodou ve výši 276,Kč/m²/rok za sklep, celkem 7262,- Kč za celý nebytový prostor, bez uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování místnosti pro schůze výboru SVJ a místa jednání SVJ s dodavatelskými
organizacemi a pod. 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 - 762 ]
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
ukončení nájemní smlouvy na ideálních 50 % plochy nebytového prostoru 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 ke dni 31.10.2012
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souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout ideální část 50 % plochy nebytového prostoru 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) na dobu
neurčitou, s úvodní cenou pro jednání ve výši 113064,- Kč/rok za ideální část 50 % plochy nebytového
prostoru, 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.
Nebytový prostor bude v užívání dvou nájemců. Pokud některý z nájemců ukončí nájemní vztah na jím
pronajatou část nebytového prostoru, bude zůstávajícímu nájemci nebytového prostoru přednostně nabídnut
k pronájmu.
[ 2012 - 763 ]
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., Horní Předměstí, na dobu určitou do 30.06.2013 takto:
- tělocvična v přízemí o výměře 1066.66 m² v rozsahu 25.5 hodiny týdně k přípravě a v době zápasů
v celkovém rozsahu do 1000 hodin
- divácké tribuny o celkové výměře 469.28 m² a další nebytové prostory v souvislosti s pořádáním
sportovních zápasů (vstupní hala - 85.99 m², výtah - 3.26 m², schodiště – 18.40 m², předsíňka WC muži 3.84 m², WC muži - 2.08 m², předsíňka WC ženy - 3.54 m², WC ženy - 5.99 m²) v celkovém rozsahu do 1000
hodin
- přilehlé nebytové prostory o celkové výměře 198.49 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, nářaďovna č. dv. 1.29 o výměře 32.41 m², hala - patro - klubovna 39.25 m², kancelář 20.61 m²)
- movitý majetek - vybavení těchto vedlejších nebytových prostor
- 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)
nájemcům Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov o. s., se sídlem Na Nivách 568, Trutnov a BK - Servis
s. r. o. Na Nivách 568, Trutnov, za nájemné celkem 336000,- Kč/rok. V uvedené ceně nájmu není
zohledněno DPH dle aktuální sazby.
[ 2012 - 764 ]
Informační tabule - obytné domy města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města umožnit vyvěšení Informačních tabulí v obytných domech ve vlastnictví města
Trutnova a spravovaných MBP Trutnov p.
za nájemné ve výši 22000,- Kč/rok na dobu 5 let
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2012 - 765 ]
Horská čp. 220 - garáž
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 220 v I. NP o výměře 17.00 m² s Městským bytovým
podnikem Trutnov, s. r. o., se sídlem Horská 5, Trutnov, ke dni 31.10.2012.
[ 2012 - 766 ]
Bulharská čp. 64
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nebytového prostoru v čp. 64 Bulharská ul., umístěného v I. NP o celkové výměře 81.30 m², s umístěním
sídla obchodní firmy nájemce: Olie Group s. r. o., IČ 24133795, na adrese Bulharská 64, Trutnov.
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[ 2012 - 767 ]
R. Frimla čp. 934, 935, 936
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
odstoupení obchodní firmy SunPlant s. r. o., se sídlem Trutnov, Horní Předměstí, Lípová 69, zastoupené
jednatelem p.
, od záměru provozování fotovoltaických elektráren na střechách objektů
R. Frimla čp. 634, 935, 936 a od pronájmu technologického zařízení trafostanice včetně rozvodů.
ruší
*
02.01
*
část usnesení rady města ze dne 01.08.2011 č. 2011-757/16, část bodu 01.01 v tomto znění:
Domov pro seniory, Rudolfa Frimla 939, na st. p. 5758 v k. ú. Trutnov, Střední Předměstí, plocha pronájmu
600 m² x sazba 20,- Kč/m²/rok.... celkem 12000,- Kč/rok"
*
02.02
*
část usnesení rady města ze dne 01.08.2011 čj. 2011-757/16, bod 02.01 v celém znění
*
02.03
*
část usnesení rady města ze dne 07.05.2012 č.j. 2012-412/9, bod 01.02 v celém znění
*
02.04
*
část usnesení rady města ze dne 05.06.2012 č.j. 2012-518/12 v celém znění
[ 2012 - 768 ]
Krakonošovo náměstí čp. 67
rada města
nesouhlasí
*
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 vyjmutím části nebytového prostoru o výměře 67.25 m² (v I. NP - místnost
o výměře 31.90 m², v I. PP prostory o celkové výměře 35.35 m² : chodba + schodiště 5.60 m², chodba
11.00 m², sklad 10.00, šatna zaměstnanců 4.35 m², sprcha zaměstnanců 2.60 m², WC zaměstnanců
1.80 m²) nájemci obchodní firmě Centr - drogerie s. r. o., se sídlem Kmochova 416, Trutnov
Pozemky - záměr města
[ 2012 - 769 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat
o výměře 214 m²
p.
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 300,- Kč/m² za pozemek pod stavbou vodní
elektrárny (cca 8 m²) a za 150,- Kč/m² zbytek pozemku. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, uhradí kupující.
[ 2012 - 770 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat
o výměře 119 m²
manželům
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 150,- Kč/m² s tím,
že náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, uhradí kupující.
[ 2012 - 771 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat
o výměře 861 m² a část pozemku
(cca 500 m²)
manželům
za účelem rozšíření vlastních pozemků
za kupní cenu 35,- Kč/m². Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, uhradí kupující.
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[ 2012 - 772 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část
(cca 35 m²) v k. ú. Trutnov p.
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 300,- Kč/m². Náklady spojené s převodem, mimo
daně z převodu nemovitostí, uhradí kupující.
[ 2012 - 773 ]
p. p. 1013, p. p. 1098/5, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 1013 o výměře 2679 m² a p. p. 1098/5 o výměře 2603 m² v k. ú.
Babí občanskému sdružení STACHELBERG za celkovou kupní cenu určenou znaleckým posudkem ve výši
14870,- Kč. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, uhradí kupující.
[ 2012 - 774 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část
(980 m²) a část
(769 m²)
p.
k sečení trávy za nájemné ve výši 0.10 Kč/m²/rok. O nájem bude rozšířena
nájemní smlouva č. 011056.
[ 2012 - 775 ]
p. p. 2183/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2183/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov firmě MAPON, a. s.
k umístění směrové tabule (cca 51.5 m² pohledové plochy) na dobu neurčitou, pokud žadatel odsouhlasí
nájemné ve výši 1500,- Kč/m² pohledové plochy/rok.
[ 2012 - 776 ]
p. p. 149/10, p. p. 149/14, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 149/10 (2333 m²) v k. ú. Trutnov (náhon k malé vodní
elektrárně včetně břehu) společnosti MVE Šestidomí, spol. s r. o., na dobu určitou do 31.10.2030
za stávajících podmínek nájemní smlouvy č. 210381.
*
01.02
*
s ukončením smluvního vztahu na pronájem p. p. 149/14 (904 m²) v k. ú. Trutnov se společností MVE
Šestidomí, spol. s r. o. k 30.10.2012
*
01.03
*
s rozšířením podmínek nájemní smlouvy č. 210381, uzavřené s MVE Šestidomí, spol. s r. o.,
dle předloženého návrhu
[ 2012 - 777 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
(259 m²) v k. ú. Trutnov pí
na dobu neurčitou za účelem užívání jako parkoviště k nemovitosti čp.
za navrhované nájemné ve výši
6000,- Kč/rok (t.j. 23,- Kč/m²/rok). Na pozemku musí být nadále umožněno stání kontejnerů. Pozemek nesmí
být oplocen.
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[ 2012 - 778 ]
p. p. 37/1, st. p. 161, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
u nájemní smlouvy č. 240692 na pronájem p. p. 37/1 (7253 m ) a st. p. 161 (155 m ) v k. ú. Volanov se
změnou názvu nájemce z původně FOTBALOVÝ KLUB VRAPO VOLANOV na FK Sokol Volanov
*
01.02
*
s tím, aby sdružení FK Sokol Volanov přijalo dotaci na údržbu sportovišť v majetku města Trutnova
*
01.03
*
2
2
s tím, aby byl u nájemní smlouvy č. 240692 na pronájem p. p. 37/1 (7253 m ) a st. p. 161 (155 m ) v k. ú.
Volanov uzavřen nájem na dobu určitou do 31.12.2025, po zveřejnění záměru na úřední desce a novém
projednání a schválení v Radě města Trutnova
*
01.04
*
2
2
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 37/1 (7253 m ) a st. p. 161 (155 m ) v k. ú. Volanov
sdružení FK Sokol Volanov na dobu určitou do 31.12.2025 za stávajících podmínek nájemní smlouvy
č. 240692
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2012 - 779 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.09.2012 *
souhlasit s prodejem části
(cca 65 m²) za kupní cenu 300,- Kč/m² a části
(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.
[ 2012 - 780 ]
p. p. 233/15, k. ú. Voletiny a další
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.09.2012 *
souhlasit s prodejem p. p. 233/15 (5 m²) v k. ú. Voletiny a st. p. 5443 (17 m²) v k. ú. Trutnov společnosti VAK
a. s., za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 4870,- Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 781 ]
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.09.2012 *
souhlasit s prodejem pozemku
o výměře 189 m² v k. ú. Horní Staré Město za účelem rozšíření
vlastních pozemků p.
, každému jednu polovinu, za kupní
cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2012 - 782 ]
p. p. 64/2, p. p. 64/8, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 64/2 (4857 m²) a p. p. 64/8 (58 m²) v k. ú. Dolní Staré Město společnosti BOS auto,
s. r. o., za účelem výstavby provozovny se zařízením pro prodej a služby. Nájem bude uzavřen na dobu
určitou do 31.12.2014 za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok.
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.09.2012 *
souhlasit s prodejem p. p. 64/2 (4857 m²) a p. p. 64/8 (58 m²) v k. ú. Dolní Staré Město za kupní cenu 300,Kč/m² za zastavitelnou plochu a 100,- Kč/m² za obtížně využitelnou část pozemku (cca 1/3 plochy)
společnosti BOS auto, s. r. o. za účelem výstavby provozovny se zařízením pro prodej a služby v souladu
s podmínkami pro výstavbu a rozvoje města Trutnova. Prodej bude realizován do 90 dnů po kolaudaci
stavby, termín kolaudace do 31.12.2014. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně
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z převodu nemovitostí.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2012 - 783 ]
p. p. 2354/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2354/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov firmě MODELA Trutnov s. r. o. k umístění přenosného
reklamního panelu na dobu neurčitou za nájemné ve výši 730,- Kč/rok. O nájem bude rozšířena nájemní
smlouva č. 230609.
[ 2012 - 784 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(cca 75 m²)
plochu a k vybudování příjezdu na
ve výši 3,- Kč/m²/rok.

jako manipulační
na dobu určitou od 01.10.2012 do 01.05.2013 za nájemné

[ 2012 - 785 ]
k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²) v k. ú. Horní Staré Město p.
na dobu neurčitou k umístění
směrové tabule o max. velikosti 1 m² pohledové plochy za nájemné ve výši 1500,- Kč/m² pohledové
plochy/rok.
[ 2012 - 786 ]
p. p. 1375/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1375/1 (cca 160 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova sdružení TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s., za účelem vybudování nové loděnice. O pronájem bude rozšířena nájemní
smlouva č. 011005, ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny.
[ 2012 - 787 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, pí
k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 05.09.2012 do 04.09.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 788 ]
k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
ukončení nájemní smlouvy č.
na pronájem části
Trutnov, uzavřené s p.
, z důvodu úmrtí.

(96 m²) a

(838 m²) v k. ú.

[ 2012 - 789 ]
k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním výpovědi z nájemní smlouvy č.
na pronájem části
(90 m²) v k. ú. Dolní Staré
Město s p.
s jednoměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení podmínek smlouvy.
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[ 2012 - 790 ]
k. ú. Trutnov a další
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
smluvní vztah vyplývající z nájemní smlouvy č.
, na základě které je FARMERS, spol. s r. o.
nájemcem
(9576 m²) v k. ú. Trutnov a
(1590 m²)
a smluvní vztah
vyplývající z nájemní smlouvy č.
uzavřené s p.
na pronájem
(1713 m²)
. Nájemní vztahy přešly na město ze zákona na základě smlouvy
o převodu pozemků č.
, uzavřené mezi městem Trutnovem a Pozemkovým fondem ČR.
souhlasí
*
02.01
*
s ukončením nájemního vztahu na
z důvodu odstoupení nájemce od pronájmu.

se společností FARMERS, spol. s r. o.,

[ 2012 - 791 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem
(25 m²) v k. ú. Trutnov p.
za účelem umístění prodejního stánku
s čekárnou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 50,- Kč/m²/rok pod autobusovou
zastávkou (15 m²) a za nájemné 500,- Kč/m²/rok pod prodejním stánkem (10 m²).
[ 2012 - 792 ]
p. p. 152/15, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro ČEZ Distribuce a. s. na části p.p. 152/15 v k. ú. Poříčí
u Trutnova za účelem uložení a provozování kabelového vedení nízkého napětí v rozsahu cca 2 m².
Jednotková cena je 117,- Kč/m²+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2012 - 793 ]
p. p. 478, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro ČEZ Distribuce a. s. na části p. p. 478 v k. ú. Dolní Staré Město
za účelem uložení a provozování kabelového vedení nízkého napětí dle geometrického plánu v rozsahu 95.6
m². Jednotková cena je 117,- Kč/m²+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2012 - 794 ]
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro VČP Net, s. r. o. na části p. p. 2471/7 v k. ú. Trutnov za účelem
práva chůze a jízdy dle geometrického plánu v rozsahu 304 m². Jednorázová úhrada dle znaleckého
posudku je ve výši 41040,- Kč + DPH, t.j. 135,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 795 ]
st. p. 1855 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. HUMLNET s. r. o. Trutnov za účelem uložení optického
kabelu na části st. p. 1855, st. p. 4415, p. p. 2190/8, p. p. 2194/1, p. p. 2194/4, p. p. 2198/4, p. p. 2198/59,
p. p. 2602, p. p. 2756, p. p. 2758/1 a p. p. 2760 (celkem 522 m²) v k. ú. Trutnov. Jednotková cena je 133,33

12

Kč/m²+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 796 ]
a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s vlastníky pozemků, t.j. Povodí
Labe, státní podnik, na části p. p. 463/4 (14 m²), manželé
na části
(23
m²), manž.
na části
(166 m²),
na části
(15 m²),
na části
(19 m²),
na části
(6 m²), pí
na části
(62 m²) a části
(67 m²),
pí
na části
(178 m²), vše v k. ú. Trutnov, za účelem práva uložení dešťové
kanalizace a dále práva vstupu, vjezdu, údržby, oprav a provozování stavby. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 797 ]
p. p. 108/3, p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, spočívajícího
v právu uložení a provozování stavby el. vedení na části p. p. 108/3 a p. p. 2213/15 v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu 12.62 m². Jednotková cena je 133,33 Kč/m²+ DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 798 ]
p. p. 99/9, k. ú. Volanov
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 el. vedení na části p. p. 99/9 v k. ú. Volanov v celkovém rozsahu
23 m². Jednotková cena je 33,33 Kč/m²+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2012 - 799 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene pro
na části
za účelem uložení a provozování kanalizační přípojky v rozsahu cca 13.5 m². Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 800 ]
p. p. 2155/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro ČEZ Distribuce a. s. na části p. p. 2155/1 v k. ú. Trutnov
za účelem uložení a provozování kabelového vedení nízkého napětí v rozsahu cca 40 m². Jednotková cena
je 133,33 Kč/m²+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 801 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro p.
na části
za účelem uložení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky v rozsahu cca 15 m². Jednotková cena je
40,- Kč/m²+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2012 - 802 ]
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro VČP Net, s. r. o., na části p. p. 2471/7 v k. ú. Trutnov
za účelem uložení plynárenského zařízení RSS Trutnov - U Zubního III. dle geometrického plánu v rozsahu
55.49 m². Jednotková cena je 133,33 Kč/m²+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2012 - 803 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením termínu dokončení stavby do 31.05.2014 u smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro
, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby kanalizační a
vodovodní přípojky na částech
v celkovém rozsahu 70 m². Jednotková cena činí 33.- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněná.
Bytové záležitosti
[ 2012 - 804 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prominutím placení části poplatku z prodlení z dluhu na nájemném z bytu
ve výši 18633,- Kč.

pí

[ 2012 - 805 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převedením členského podílu původního nájemce p.
v Bytovém družstvu Horní Staré Město -

na nového nabyvatele pí

[ 2012 - 806 ]
V. Nezvala 281 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, V. Nezvala 281 o vel. 1+2, standardní byt,
č. bytu 9, 3. podlaží (kuchyň 8.91 m², 1. pokoj 19.99 m², 2. pokoj 12.99 m², topení dálkové, k bytu patří
koupelna 2.81 m² + WC 1.13 m², předsíň 4.37 m², spíž 0.36 m² a sklep 5.54 m², měsíční nájemné 2894,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 - 807 ]
V. Nezvala 282 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, V. Nezvala 282 o vel. 1+1, standardní byt,
č. bytu 15, 5. podlaží (kuchyň 7.10 m², pokoj 16.00 m², topení etážové plynové, k bytu patří koupelna + WC
3.30 m², předsíň 4.40 m² a sklep 5.58 m², měsíční nájemné 1526,- Kč). Byt bude pronajímán na základě
výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet předplacení nájemného. Předplacení nájemného bude
v minimální výši 50000,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
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[ 2012 - 808 ]
M. Gorkého 263 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, M. Gorkého 263 o vel. 1+3, standardní byt,
č. bytu 9, 4. podlaží (kuchyň 8.00 m², 1. pokoj 15.50 m², 2. pokoj 11.30 m², 3. pokoj 9.50 m², topení dálkové,
k bytu patří koupelna 1.90 m² + WC 0.75 m², předsíň 7.30 m², spíž 0.40 m² a sklep 4.30 m², měsíční
nájemné 3041,- 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 - 809 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt
na dobu určitou 1 rok

o vel. 1+1 standardní byt s pí

[ 2012 - 810 ]
rada města
trvá
*
01.01
na podané žalobě o vyklizení bytu

*

u Okresního soudu v Trutnově pí

[ 2012 - 811 ]
Dlouhá 573 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov 2, Dlouhá 573 o vel. 1+2, standardní byt,
č. bytu 19, 5. podlaží (kuchyň 13.59 m², 1. pokoj 22.95 m², 2. pokoj 10.24 m², topení dálkové, k bytu patří
koupelna 4.46 m², WC 1.44 m², předsíň 7.53 m², balkon 6.50 m² a sklep 2.34 m², měsíční nájemné 2298,Kč). Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet předplacení
nájemného. Předplacení nájemného bude v minimální výši 50000,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou.
[ 2012 - 812 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
se zapůjčením holobytu
nájemné"

*
p.

na dobu určitou 6 měsíců za "regulované

[ 2012 - 813 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.09.2012 *
schválit odepsání nevymahatelného dluhu ve výši 109620,- Kč za byt U

po p.

[ 2012 - 814 ]
Krakonošovo náměstí 67, č. bytu 4 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 67 o vel. 1+4,
standardní byt, č. bytu 4, 2. podlaží (kuchyň 12.47 m², 1. pokoj 21.00 m², 2. pokoj 27.14 m², 3. pokoj 12.00
m², 4. pokoj 16.28 m², topení plynové etážové, k bytu patří koupelna 3.80 m², WC 1.08 m², předsíň 17.36 m²,
spíž 0.85 m², půda 20.00 m² a balkon 4.30 m², měsíční nájemné 6919,- Kč). Byt bude pronajímán
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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 - 815 ]
Krakonošovo náměstí 132 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 132 o vel. 1+0,
standardní byt, č. bytu 4, 3. podlaží (kuchyň 23.45 m², topení plynové etážové, k bytu patří koupelna 4.10 m²,
WC 1.20 m², předsíň 10.40 m² a sklep 6.00 m², měsíční nájemné 2329,- 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 - 816 ]
Krakonošovo náměstí 67, č. bytu 1 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 67 o vel. 1+3,
standardní byt, č. bytu 1, 2. podlaží (kuchyň 17.25 m², 1. pokoj 12.90 m², 2. pokoj 12.64 m², 3. pokoj
31.30 m², topení plynové etážové, k bytu patří koupelna 4.00 m², WC 1.20 m², předsíň 17.25 m² a spíž
0.80 m², měsíční nájemné 5022,- 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 - 817 ]
Bulharská 55, č. bytu 3 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská 55 o vel. 1+1, standardní byt,
č. bytu 3, 2. podlaží (kuchyň 12.90 m², pokoj 23.80 m², topení etážové elektrické, k bytu patří koupelna
2.75 m², WC 1.95 m², předsíň 8.29 m² a půda 8.00 m², měsíční nájemné 2976,- 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 - 818 ]
Bulharská 55, č. bytu 2 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská 55 o vel. 1+2, standardní byt,
č. bytu 2, 3. podlaží (kuchyň 10.80 m², 1. pokoj 19.00 m², 2. pokoj 17.35 m², topení etážové elektrické, k bytu
patří koupelna 3.25 m², WC 1.70 m², předsíň 6.60 m², spíž 0.99 m² a půda 37.50 m², měsíční nájemné
5014,- 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 - 819 ]
Krakonošovo náměstí 124 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 124 o vel. 1+2,
standardní byt, č. bytu 4, 4. podlaží (kuchyň 11.00 m², l. pokoj 15.00 m², 2. pokoj 14.00 m², topení etážové
plynové, k bytu patří koupelna 1.87 m², WC 1.00 m², předsíň 6.40 m² a spíž 2.00 m², měsíční nájemné
2645,- 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 - 820 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
doplnění údaje - změna názvu objednatele v mandátní smlouvě č.
u objektu Mateřská škola,
Základní škola a Praktická škola Trutnov, Horská 160, Trutnov, který je zastoupený
, IČ 70841179. Účinnost ve smlouvě od 01.09.2012.
[ 2012 - 821 ]
Správa sportovišť
rada města
ruší
*
01.01
*
výběrové řízení na ředitele společnosti Správa sportovišť, s. r. o., Trutnov
[ 2012 - 822 ]
MBP - Oprava balkonů Dlouhá 573 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek zadávacího řízení k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava balkonů
Dlouhá 573 Trutnov". Vítězný uchazeč - POPAS CZ, s. r. o., Horská 5, Trutnov, IČO 27517233 s nabídkovou
cenou 708475,- Kč bez DPH (807662,- vč. DPH).
Různé
[ 2012 - 823 ]
"Provozování kanalizace - Bojiště, Volanov"
rada města
vylučuje
*
01.01
*
z další účasti v koncesním řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury - kanalizací
v oblasti Bojiště a Volanov tohoto zájemce:
VODOS, s. r. o., Legerova 21, 28002 Kolín III., IČ 47538457, z následujících důvodů:
1. zájemce nepředložil výpis z rejstříku právnických osob
2. úplně nedoložil technické kvalifikační předpoklady, když předložil pouze osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci jedné osoby (druhá osoba chyběla)
3. vůbec nedoložil ve formě čestného prohlášení pracovněprávní nebo obdobný vztah osob, jejichž
prostřednictvím dokládal splnění technického kvalifikačního předpokladu
4. shora uvedené (v bodech 1 - 3.) zájemce nedoložil, ačkoliv k tomu byl ze strany zadavatele dne
18.06.2012 písemně vyzván, a k doložení uvedených skutečností mu byla poskytnuta náhradní lhůta deseti
dnů
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:10.09.2012 *
zajistit odeslání rozhodnutí o vyloučení z další účasti v koncesním řízení pro nesplnění kvalifikace
[ 2012 - 824 ]
Muzeum Podkrkonoší - sanace, stavební úpravy
rada města
schvaluje
*
01.01
*
provedení víceprací a méněprací na stavbě "Trutnov, Muzeum Podkrkonoší, čp. 150 – sanace dřevomorky,
stavební úpravy" dle předloženého změnového listu č. 4
*
01.02
*
uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo na změnu ceny díla dle odsouhlaseného změnového listu č. 4
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:05.09.2012 *
zajistit uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo s firmou MATEX HK s. r. o.
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[ 2012 - 825 ]
Výstavba loděnice Trutnov - Poříčí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.09.2012 *
zařadit projekt výstavby loděnice do plánu a rozpočtu města na rok 2013
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:24.09.2012 *
vyčlenění finančních prostředků do výše 0.8 mil Kč v rozpočtu města na realizaci projektu
[ 2012 - 826 ]
"Po stopách pověstí v Trutnově a v Kamiennej Górze“
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:24.09.2012 *
v případě podpory projektu "Po stopách pověstí v Trutnově a v Kamiennej Górze" dotací jej zařadit do plánu
a rozpočtu města na roky 2013 a 2014
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:24.09.2012 *
vyčlenění finančních prostředků do výše 4.0 mil. Kč v rozpočtu města na realizaci a předfinancování naší
části projektu
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:24.09.2012 *
pokrytí 10 % uznatelných nákladů a 100 % případně neuznatelných nákladů na části projektu z rozpočtu
města
*
01.04 Urč:zastupitelstvo města
T:24.09.2012 *
souhlasit s podepsáním partnerské smlouvy s partnerem projektu
[ 2012 - 827 ]
Půjčky ze SFRB - vzdání se zástavního práva
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech manželů
a
, oba bytem
Trutnov, ze dne 06.03.2006 pro zajištění pohledávky a půjčky ze SFRB do výše 300000,Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:17.09.2012 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech manželů
Trutnov

a

[ 2012 - 828 ]
"Trutnov, Volanov - kanalizace"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavby "Trutnov, Volanov - kanalizace"
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:17.09.2012 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavby "Trutnov, Volanov - kanalizace"
[ 2012 - 829 ]
Záštita města a znak města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převzetím záštity města Trutnova nad závody MTB pořádané SK Prolog Bike Trutnov
*
01.02
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova na webu závodu, na plakátech a letácích
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[ 2012 - 830 ]
Volby do zastupitelstva KHK
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím části výlepové plochy formou výpůjčky politickým stranám, hnutím a jejich koalicím,
kandidujícím do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, dle předloženého návrhu
[ 2012 - 831 ]
Znak města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova pro potřeby Městského fotbalového klubu Trutnov na plakáty,
klubový bulletin, web:mfktrutnov.cz, popř. na dresech
[ 2012 - 832 ]
UFFO - komplexní služby - marketingová komunikace
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na poskytování komplexních služeb v oblasti
marketingové komunikace pro Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
schvaluje
*
02.01
*
text výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace
*
02.02
*
okruh firem navržených k obeslání výzvy dle předloženého návrhu
jmenuje
*
03.01
*
komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků v doplněném složení
[ 2012 - 833 ]
Pronájem nebytových prostor v budovách škol
rada města
pověřuje
*
01.01
*
ředitele škol a školského zařízení ve smyslu čl. VIII zřizovacích listin školy a školské zařízení zřizované
městem Trutnovem uzavřením nájemních smluv na pronájem nebytových prostor - tělocvičen a učeben –
vlastním jménem na období od 05.09.2012 do 31.08.2013
ukládá
*
02.01 Urč:ředitelé ZŠ a školských org. T:31.10.2012 *
zpracovat z předložených nabídek týdenní rozpis využívání těchto prostor, uzavřít vlastním jménem jako
pronajímatel smlouvu o pronájmu s jednotlivými subjekty dle stanoveného týdenního rozpočtu a podle
smluvně ujednaného počtu hodin pronájmu a sazby za hodinu zpracovat účetní předpis plateb na příslušný
kalendářní rok
[ 2012 - 834 ]
Přijetí účelových finančních darů PO
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelového finančního daru
Základní školou, Trutnov, Komenského 399
Základní školou, Trutnov, R. Frimla 816
Mateřskou školou, Trutnov,
Střediskem volného času, Trutnov
Stacionářem pro zdravotně oslabené a tělesně postižené
od firmy Tyco Electronies EC Trutnov s. r. o., Komenského 821, 541 83 Trutnov dle předloženého návrhu
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[ 2012 - 835 ]
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pořízením dlouhodobého majetku Stacionářem pro zdravotně oslabené a tělesně postižené dle
předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:pí Bezděková
T:17.09.2012 *
uzavřít kupní smlouvu s firmou KOMPAKT, spol. s r. o., Opletalova 683, 29001 Poděbrady za účelem
odkoupení automobilu Ford Transit 2.0 za cenu 108000,- Kč včetně DPH.
[ 2012 - 836 ]
Základní škola R. Frimla
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s rozšířením předmětu a změnou ceny zakázky zadané firmě Stavebně dopravní Trutnov s. r. o., Zahradní
75, 541 01 Trutnov, IČ 64255352, v souvislosti s opravou sociálního zázemí tělocvičny v budově Základní
školy, Trutnov, R. Frimla 816, dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Libřická
T:17.09.2012 *
uzavřít ke stávající smlouvě o dílo její dodatek č. 2, a to v rozsahu rozšíření předmětu zakázky za maximální
cenu ve výši 120000,- Kč včetně DPH, t.j. aby celková cena zakázky nepřekročila 2340000,- Kč včetně DPH.
[ 2012 - 837 ]
Přijetí účelového finančního daru ZŠ R. Frimla
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelového finančního daru z Nadačního fondu Škola 2000 Základní školou, Trutnov, R. Frimla 816
na školní rok 2012/2013 dle předloženého návrhu
[ 2012 - 838 ]
Základní škola pro žáky se specif. poruchami učení
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na zakázku "Nákup ICT pro Základní školu pro žáky se specifickými poruchami
učení, Trutnov 3, Voletiny 1" dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Stanislava Tejchmanová T:17.09.2012 *
uzavřít smlouvu s firmou DLNK s. r. o., E. Beneše 470, 552 03 Česká Skalice
[ 2012 - 839 ]
Kontejner na textilní odpad
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy se společností Diakonie Broumov a umístěním kontejneru na textilní odpad na území
města Trutnov dle předloženého návrhu
pověřuje
*
02.01
*
Ing. Miloslava Diviše uzavřením smlouvy o umístění kontejneru (Smlouva o poskytnutí služeb) na textilní
odpad se společností Diakonie Broumov
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[ 2012 - 840 ]
Stížnost zástupce petičního výboru
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
stížnost ze strany zástupce petičního výboru petice vytvořené v roce 2007 na nedodržení podmínek
vyplývajících z protokolu o ústním jednáním sepsaném dne 22.04.2009 na Krajské hygienické stanici
ze strany pořadatele Open Air Music Festivalu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kučera
T:17.09.2012 *
oslovit nájemce areálu Bojiště ve věci dodržování zákonných hlukových limitů ze strany organizátorů
hudebních akcí v pronajatém prostoru
*
02.02 Urč:Ing. Kučera
T:17.09.2012 *
oslovit pořadatele Open Air Music Festivalu ve věci nedodržování opatření směřujících proti zvýšené hlukové
zátěži, se kterými vyslovil souhlas
*
02.03 Urč:Ing. Kučera
T:17.09.2012 *
vyvolat jednání za účasti Krajské hygienické stanice a ostatních dotčených subjektů ve věci nalezení
odpovídajícího řešení
[ 2012 - 841 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 17. září 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

