Město Trutnov – rada města
Zpracováno dne: 18.11.2015

Usnesení
z 21. schůze rady města ze dne 18. listopadu 2015
Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
2015 - 1208/21 Náchodská ul. (bývalé zahradnictví)
Mgr. Hendrych
Nebytové prostory - záměr města
2015 - 1209/21
Mgr. Hendrych
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
2015 - 1210/21
Mgr. Hendrych
2015 - 1211/21 Slovanské nám. 165 (vývěska)
Mgr. Hendrych
2015 - 1212/21
Mgr. Hendrych
Nebytové prostory - různé
2015 - 1213/21 Veřejná soutěž na provozovnu kuželny
Mgr. Hendrych
Pozemky - záměr města
2015 - 1214/21 p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2015 - 1215/21 p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2015 - 1216/21 p. p. 790/2 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
Pozemky - doporučení pro ZM
2015 - 1217/21 p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2015 - 1218/21 p. p.
a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1219/21 p. p. , k. ú. Studenec u Trutnova
Mgr. Hendrych
2015 - 1220/21 p. p.
k. ú. Voletiny
Mgr. Hendrych
2015 - 1221/21 p. p. 131/9, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Mgr. Hendrych
2015 - 1222/21 p. p.
k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2015 - 1223/21 p. p. 788/2, k. ú. Bojiště u Trutnova
Mgr. Hendrych
Pozemky - nájemní smlouvy
2015 - 1224/21 p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
Mgr. Hendrych
2015 - 1225/21 p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2015 - 1226/21 p. p.
k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1227/21 p. p.
a další, k. ú. Lhota u Trutnova
Mgr. Hendrych
2015 - 1228/21 st. p.
k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1229/21 p. p. 1998/4 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1230/21 st. p. , k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1231/21 p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
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2015 - 1232/21 st. p. , k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1233/21 p. p. 2213/5, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1234/21 p. p. 799/2 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1235/21 p. p.
k. ú. Volanov
Mgr. Hendrych
2015 - 1236/21 p. p. 700/1 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1237/21 p. p.
a další, k. ú. Studenec u Trutnova
Mgr. Hendrych
Pozemky - různé
2015 - 1238/21 p. p. 1375/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2015 - 1239/21 p. p. 179/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
Majetek města - různé
2015 - 1240/21 VZ Komplexní pojištění majetku města a odpovědnosti za škodu
Mgr. Hendrych
2015 - 1241/21 MEBYS - VZ "Opravy bytů 2015"
Mgr. Hendrych
Finanční záležitosti
2015 - 1242/21 Hospodaření příspěvkových organizací k 30.09.2015
Mgr. Adamec
2015 - 1243/21 Domov pro seniory Trutnov - úprava platového limitu
Mgr. Adamec
2015 - 1244/21 Dotace OSTATNÍ (Královéhradecká labská o.p.s.)
Mgr. Adamec
Různé
2015 - 1245/21 Program obnovy venkova
Ing. Horynová
2015 - 1246/21 VZ Regenerace zeleně a veřejných ploch Jiráskova nám.
Ing. Horynová
2015 - 1247/21 VZ "Rekonstrukce VO, Starý Rokytník - vícepráce"
Ing. Horynová
2015 - 1248/21 Úprava lyžařských běžeckých tras
Ing. Horynová
2015 - 1249/21 Strategický plán rozvoje města Trutnova
Mgr. Hendrych
2015 - 1250/21 Přísedící Okresního soudu v Trutnově
Mgr. Adamec
2015 - 1251/21 Zásady č. 6 - O tvorbě uličního názvosloví
Mgr. Adamec
2015 - 1252/21 Smlouva o poskytnutí dotace - JSDH
Mgr. Adamec
2015 - 1253/21 Platové záležitosti ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ
Mgr. Hendrych
2015 - 1254/21 Žádosti o umístění v DPS, aktuální podoba pořadníku
Mgr. Hendrych
2015 - 1255/21 Sazebník dle zákona č. 106/1999 Sb. na rok 2016
Mgr. Adamec
2015 - 1256/21 Návrh ve správním soudnictví - VZ interiér UFFO
Mgr. Adamec
2015 - 1257/21 Kronikář města Trutnova
Ing. Seidel
2015 - 1258/21 Prodej na veřejném prostranství
Mgr. Adamec
2015 - 1259/21 Smlouva o poskytnutí dotace - únik ropných látek
Mgr. Adamec
2015 - 1260/21 Vzdání se práva účasti na ústním jednání
Mgr. Adamec
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2015 - 1261/21 Komise rady města
Ing. Horynová
2015 - 1262/21 Příští schůze rady města
Mgr. Adamec
Kontrola plnění usnesení
[ 2015 - 1061 ] RM 02.01
[ 2015 - 1067 ] RM 02.01
[ 2015 - 1131 ] RM 02.01
[ 2015 - 1202 ] RM 02.01
[ 2015 - 1206 ] RM 02.01

Urč.: Mgr. Rathouský
Urč.: Mgr. Rathouský
Urč.: Ing. Franc
Urč.: Ing. Franc
Urč.: Ing. Kopecký

T: splněn
T: splněn
T: splněn
T: splněn
T: splněn

Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2015 - 1208 ]
Náchodská ul. (bývalé zahradnictví)
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:07.12.2015 *
schválit záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. č. 3642 o výměře 904 m², jehož
součástí je ve smyslu ust. § 506 0Z stavba bez č.p./č.e., jiná stavba a pozemku p. p. 722/3 o výměře
5016 m², vše v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 16.10.2015. Nemovité věci
se nachází v části obce Dolní Předměstí, v ulici Náchodská.
Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, nebudou se aplikovat Zásady pro prodej..., nebude
poskytnuta 20% sleva ze sjednané ceny, nebudou upřednostněni nájemci, s úvodní cenou pro jednání,
vycházející ze znaleckého posudku, 4 736 000,00 Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2015 - 1209 ]
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výpověď paní
z pronájmu prostor sloužících podnikání v čp.
bude ukončen dle podmínek nájemní smlouvy ke dni 31.01.2016 (vč. 3měsíční výpovědní lhůty).

, který

souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v
, umístěné
v I. NP, o celkové výměře 10,40 m² (1 místnost) na dobu určitou 5 let. Nájemce provede na vlastní náklady
úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní
smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostoru sloužícím podnikání nebude
povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších
předpisů. Možnost uzavření nájemní smlouvy nejdříve od 01.02.2016.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2015 - 1210 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp.
, umístěné v I. NP
o celkové výměře 28,70 m² (1 prodejna 16,30 m², 1 výloha 0,60 m², 1 sklad 10,80 m² a 1 WC 1,00 m²) s paní
, na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši 42 000,00 Kč/rok za celé prostory, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení aranžerského studia s prodejem
dárků a dekorací - Studio Merci dekor.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravu pronajatých prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že
v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení tohoto prostoru nájemci uhrazeno. V prostoru
sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
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podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
[ 2015 - 1211 ]
Slovanské nám. 165 (vývěska)
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na vývěsní skříňku (o rozměrech 70 x 150 cm, tj. 1 m² pohledové plochy),
která je umístěna ve vestibulu budovy MěÚ - Slovanské náměstí čp. 165, Trutnov, naproti výtahu (pravá
skříňka), na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou, s panem
, za nájemné ve výši
1 500,00 Kč + DPH dle akt. sazby/rok za celý prostor, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem zřízení reklamní plochy pro prodejnu ORESI kuchyňský nábytek a přidružený
sortiment.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravu pronajatých prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že
v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení tohoto prostoru nájemci uhrazeno.
[ 2015 - 1212 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp.
ul., umístěné v I. NP
o celkové výměře 47,17 m² (1 prodejna 20,10 m², 1 výloha 0,76 m² a sklad 26,31 m²) s paní
, na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši 76 534,00 Kč/rok za celé prostory, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení prodejny látek a galanterie a kreativní dílny šití
patchworku.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostoru sloužícím
podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
ve znění pozdějších předpisů.
Nebytové prostory – různé
[ 2015 - 1213 ]
Veřejná soutěž na provozovnu kuželny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření nájemní smlouvy na provozovnu kuželny
- dle předloženého znění.
Pozemky – záměr města
[ 2015 - 1214 ]
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 780/2 (okapový chodníček, cca 40 m²) v k. ú. Horní Staré
Město, Společenství pro dům U Hřiště 377-378, Trutnov, za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 1215 ]
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 24 m²) v k. ú. Horní Staré Město, na dobu
neurčitou paní
k zahrádkářským účelům (cca 18 m²) a jako přístup k domu (cca 6 m²)
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
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[ 2015 - 1216 ]
p. p. 790/2 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
ukončení nájemního vztahu na areál tenisu v k. ú. Trutnov s TĚLOVÝCHOVNOU JEDNOTOU LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s., dohodou k 31.12.2015.
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 790/2 (2150 m²), p. p. 799/2 (3923 m²), st. p. 2983 (848 m²)
včetně objektu na st. p. 2983 a horkovodní a kanalizační přípojky v k. ú. Trutnov, společnosti MEBYS Trutnov
s.r.o., na dobu neurčitou za stávajících podmínek nájemní smlouvy č. 012 049.
Pozemky – doporučení pro ZM
[ 2015 - 1217 ]
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015 *
schválit prodej části p. p. 780/2 (okapový chodníček, cca 27 m²) v k. ú. Horní Staré Město, Společenství
vlastníků jednotek U Hřiště 373-374, Trutnov, za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 1218 ]
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015 *
schválit směnu části p. p.
a části p. p.
(obě části nově zaměřeny jako p. p.
o výměře
6 m²) v majetku města Trutnova za část p. p.
(cca 6 m²) v majetku manž.
a
, vše v k. ú. Trutnov. Směna proběhne bez finančního vyrovnání, náklady
spojené s převodem hradí město Trutnov. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí smluvní strany samostatně.
[ 2015 - 1219 ]
p. p.
k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015 *
schválit prodej části p. p.
(cca 1200 m²) v k. ú. Studenec u Trutnova,
za kupní
cenu ve výši 150,00 Kč/m² k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
[ 2015 - 1220 ]
p. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015 *
schválit prodej st. p.
(pozemek pod garáží, 26 m²) v k. ú. Voletiny, manž.
za kupní cenu ve výši 125,00 Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 1221 ]
p. p. 131/9, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015 *
schválit prodej části p. p. 131/9 (356 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou, spol. ELPLAST Hradec Králové a.s.,
za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m² k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
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[ 2015 - 1222 ]
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015 *
neschválit prodej části p. p.
(celkem cca 800 m²) v k. ú. Horní Staré Město panu

[ 2015 - 1223 ]
p. p. 788/2, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015 *
schválit bezúplatný převod p. p. 788/2 (56 m²) k. ú. Bojiště u Trutnova, ve vlastnictví ČR s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do majetku města Trutnova. Jedná se o pozemek
pod komunikací města. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
Pozemky – nájemní smlouvy
[ 2015 - 1224 ]
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem p. p.
(102 m²) v k. ú. Starý Rokytník, na dobu určitou 5 let panu
k zahrádkářským účelům (cca 86 m²) za nájemné ve výši 2,00 Kč/m²/rok a k umístění stavební buňky
(cca 16 m²) za nájemné ve výši 7,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být
odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2015 - 1225 ]
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(cca 137 m²) v k. ú. Horní Staré Město, na dobu neurčitou paní
k umístění pergoly (cca 24 m²) za nájemné ve výši 10,00 Kč/m²/rok a k zahrádkářským účelům (cca 113 m²)
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
[ 2015 - 1226 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(330 m²) v k. ú. Trutnov, na dobu určitou 5 let panu
k zahrádkářským účelům (314 m²) za nájemné ve výši 5,00 Kč/m²/rok a k umístění chatky (16 m²)
za nájemné ve výši 10,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
[ 2015 - 1227 ]
p. p.
a další, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem p. p.
(284 m²), p. p.
(82 m²) a části p. p.
(cca 160 m²) v k. ú. Lhota u Trutnova,
na dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m²/rok s tím,
že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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[ 2015 - 1228 ]
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části st. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, paní
(BYTOVÝ TEXTIL
- LENTEX), k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.12.2015 do 30.11.2016
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 1229 ]
p. p. 1998/4 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 1998/4 (1 m²) a části p. p. 2427 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého a ul. Havlíčkova,
společnosti AD reklama s.r.o. (MAESTRO), k umístění 2 reklamních stojanů typu "A" na dobu určitou,
a to od 01.01.2016 do 31.12.2016 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 1230 ]
st. p.
k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části st. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, paní
(DENNÍ BAR
U TŘÍ KORUNEK), k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.01.2016
do 31.12.2016 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 1231 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, Malé náměstí, panu
(STUDIO VIZÁŽ),
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.12.2015 do 10.11.2016 za nájemné
ve výši 3,00 Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání
části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov v termínu od 11.11.2015 do 30.11.2015 za nájemné ve výši
3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 1232 ]
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části st. p.
(2 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, paní
(TIP MÓDA),
k vystavení zboží před obchodem (1 m²) a k umístění reklamního stojanu typu "A" (1 m²) na dobu určitou,
a to od 01.01.2016 do 31.12.2016 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 1233 ]
p. p. 2213/5, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 2213/5 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, společnosti GREEN LINE CZ s.r.o. (HUDY
SPORT), k umístění reklamního stojanu typu "A" s vlajkou na dobu určitou, a to od 01.12.2015
do 30.09.2016 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek
za bezesmluvní užívání části p. p. 2213/5 (1 m²) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.10.2015 do 30.11.2015
ve výši 3,00 Kč/m²/den. Podmínkou pronájmu bude umístění (upevnění) vlajky k reklamnímu stojanu.
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[ 2015 - 1234 ]
p. p. 799/2 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s., uzavřít podnájemní smlouvu
s Halovým tenisem Trutnov o.s., na část p. p. 799/2 a část p. p. 790/2 (celkem cca 1550 m²), k. ú. Trutnov,
za účelem umístění nafukovací tenisové haly na dobu určitou do 31.12.2015 za měsíční nájemné
3 000,00 Kč + DPH.
[ 2015 - 1235 ]
p. p.
, k. ú. Volanov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p.
(cca 40 m²) v k. ú. Volanov,
s paní
za následujících podmínek:
- pozemek bude užíván výhradně za účelem vybudování komunikace na p. p.
k. ú. Volanov v majetku
města,
- následnou údržbu a veškeré opravy stavby bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- provedené úpravy na pozemku budou součástí pozemku, stavebník nebude mít k pozemku (který tvoří
veřejné prostranství) žádná zvláštní práva,
- výstavba komunikace musí být v souladu se "Studií odtokových poměrů Volanov – ulice Potoční (zejména
řešení propustku),
- stavba bude vybudována nejpozději do 30.11.2018.
[ 2015 - 1236 ]
p. p. 700/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování kabelového vedení nízkého napětí na části p. p. 700/1, p. p. 2362/13 a p. p. 720/9
v k. ú. Trutnov, v celkovém rozsahu cca 112 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 1237 ]
p. p.
a další, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch pana
, spočívajícího v právu uložení
a provozování vodovodu a kanalizace z přepadu ČOV na části p. p.
a p. p.
k. ú. Studenec
u Trutnova, v celkovém rozsahu cca 360 m². Jednotková cena činí 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Pozemky – různé
[ 2015 - 1238 ]
p. p. 1375/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou p. p. 1375/1 (cca 160 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova, kterou má v nájmu TĚLOVÝCHOVNÁ
JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV, o.s., společnosti STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., k zařízení
staveniště pro výstavbu nové loděnice na dobu určitou, a to od 17.11.2015 do 31.05.2016 s tím, že smlouva
bude uzavřena mezi TĚLOVÝCHOVNOU JEDNOTOU LOKOMOTIVA Trutnov o.s. a žadatelem.
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[ 2015 - 1239 ]
p. p. 179/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou p. p. 179/1 (cca 900 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova, kterou má v nájmu Fotbalový klub Poříčí
u Trutnova, společnosti STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., k zařízení staveniště pro výstavbu nové
loděnice na dobu určitou, a to od 17.11.2015 do 07.12.2015 s tím, že smlouva bude uzavřena mezi
Fotbalovým klubem Poříčí u Trutnova a žadatelem.

Majetek města – různé
[ 2015 - 1240 ]
VZ Komplexní pojištění majetku města a odpovědnosti za škodu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
k nadlimitní veřejné zakázce "Komplexní pojištění majetku města a odpovědnosti za škodu", systémové číslo
VZ: P15V00000001, odůvodnění veřejné zakázky a vypsání zadávacího řízení,
*
01.02
*
text zadávacích podmínek včetně příloh dle předloženého návrhu,
*
01.03
*
jmenování hodnotící komise, která je pověřena i otevíráním obálek a posouzením kvalifikace, v navrženém
složení.
pověřuje
*
02.01 Urč: Ing. Hojný
*
odpovídat na dotazy uchazečů, poskytovat dodatečné informace, a v případě nutnosti upravovat zadávací
podmínky a prodlužovat lhůtu k podání nabídek.
[ 2015 - 1241 ]
MEBYS - VZ "Opravy bytů 2015"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
k veřejné zakázce malého rozsahu "Opravy bytů 2015" rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je,
jde-li o byt
nabídka uchazeče
,
541 01 Trutnov,
*
01.02
*
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je, jde-li o byt
nabídka uchazeče
,
541 01 Trutnov,
*
01.03
*
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je, jde-li o byt Krakonošovo nám. 16, nabídka uchazeče
INFRASTAV s.r.o., Elektrárenská 537, 541 03 Trutnov 3.
ukládá
*
02.01 Urč: Ing. Martin Veselý
T:30.11.2015 *
zajistit podpisy smluv s vítěznými uchazeči jednotlivých částí veřejné zakázky "Opravy bytů 2015".

Finanční záležitosti
[ 2015 - 1242 ]
Hospodaření příspěvkových organizací k 30.09.2015
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 30.09.2015.
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[ 2015 - 1243 ]
Domov pro seniory Trutnov - úprava platového limitu
rada města
stanovuje
*
01.01
*
příspěvkové organizaci Domov pro seniory Trutnov objem prostředků na platy na rok 2015 ve výši
dle předloženého návrhu.
[ 2015 - 1244 ]
Dotace OSTATNÍ (Královéhradecká labská o.p.s.)
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 40 000,00 Kč pro Královéhradeckou labskou o.p.s., IČO 27552969, Hradec Králové,
Československé armády 408, PSČ 502 00, v kategorii OSTATNÍ, na pokrytí nákladů souvisejících
s vyhotovením studie proveditelnosti dálkové trasy č. 22 v oblasti cyklodopravy,
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro Královéhradeckou labskou o.p.s., IČO 27552969, Hradec
Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, v kategorii OSTATNÍ v předloženém znění.
Různé
[ 2015 - 1245 ]
Program obnovy venkova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření Smlouvy o zajištění administrace dotačních programů dotační oblasti "Program obnovy venkova"
v roce 2015.
ukládá
*
02.01 Urč: Ing. Franc
T: 10.12.2015 *
zajistit uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem.
[ 2015 - 1246 ]
VZ Regenerace zeleně a veřejných ploch Jiráskova nám.
rada města
schvaluje
*
01.01
*
předložené vícepráce, méněpráce na akci "REGENERACE ZELENĚ A VEŘEJNÝCH PLOCH JIRÁSKOVA
NÁMĚSTÍ V TRUTNOVĚ", systémové číslo VZ: P15V00000175,
*
01.02
*
vypsání zadávacího řízení k veřejné zakázce "REGENERACE ZELENĚ A VEŘEJNÝCH PLOCH
JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ V TRUTNOVĚ - vícepráce č. 1", formou jednacího řízení bez uveřejnění
se stávajícím dodavatelem,
*
01.03
*
text výzvy včetně příloh k zadávacímu řízení dle předloženého návrhu, Ing. Miroslava France a Ing. Davida
Jelínka jednat se stávajícím dodavatelem v rámci tohoto zadávacího řízení.
schvaluje pověření
*
02.01
*
Ing. Miroslava France a Ing. Davida Jelínka jednat se stávajícím dodavatelem v rámci tohoto zadávacího
řízení,
*
02.02
*
Ing. Miroslava France a Ing. Davida Jelínka ve věcech technických odpovídat na dotazy uchazečů
a poskytovat dodatečné informace,
*
02.03
*
Ing. Miroslava France, Ing. Davida Jelínka a Mgr. Lucie Vlkové otevřít obálky s nabídkami, předběžně
posoudit nabídky a provést předběžné hodnocení.
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[ 2015 - 1247 ]
VZ "Rekonstrukce VO, Starý Rokytník - vícepráce"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
provedení předložených víceprací na akci "Starý Rokytník, rekonstrukce VO" systémové číslo VZ:
P15V00000091,
*
01.02
*
uzavření Dodatku č. 1 na schválené vícepráce ke smlouvě na akci "Starý Rokytník rekonstrukce VO"
v předloženém znění do 30.11.2015.

[ 2015 - 1248 ]
Úprava lyžařských běžeckých tras
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření Smlouvy č. 15CRG01-0003 o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci
projektu s názvem "Úprava lyžařských běžeckých tras Trutnov" v předloženém znění.
ukládá
*
02.01 Urč: Ing. Franc
T: 18.12.2015 *
zajistit uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem v předloženém znění.
[ 2015 - 1249 ]
Strategický plán rozvoje města Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015 *
schválit finální verzi aktualizace dokumentu Strategický plán města Trutnova.
[ 2015 - 1250 ]
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015 *
zvolit Veroniku Strnádkovou, trv. bydl. Horská 589, Trutnov, přísedící Okresního soudu v Trutnově.
[ 2015 - 1251 ]
Zásady č. 6 - O tvorbě uličního názvosloví
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015 *
vydat zásady č. 6/2015 - O tvorbě uličního názvosloví, označování ulic a dalších veřejných prostranství
a číslování budov ve městě Trutnově dle předloženého návrhu.
[ 2015 - 1252 ]
Smlouva o poskytnutí dotace - JSDH
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v předloženém znění,
*
01.02
*
pověření Mgr. Luboše Rathouského jednat ve věci uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje v předloženém znění.
[ 2015 - 1253 ]
Platové záležitosti ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ
rada města
stanovuje
*
01.01
*
ředitelům škol a školského zařízení zřízených městem Trutnovem platové tarify v souladu s nařízením vlády
č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
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a to s účinností od 01.11.2015,
*
01.02
*
výše uvedeným ředitelům v návaznosti na změny platových tarifů příplatky za vedení dle předloženého
návrhu, a to s účinností od 01.11.2015.
[ 2015 - 1254 ]
Žádosti o umístění v DPS, aktuální podoba pořadníku
rada města
schvaluje
*
01.01
*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 15.10.2015 k podaným žádostem o umístění
v domech s pečovatelskou službou a ke změnám na pořadníku žadatelů dle předloženého návrhu,
*
01.02
*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v domech s pečovatelskou službou dle předloženého
návrhu.
[ 2015 - 1255 ]
Sazebník dle zákona č. 106/1999 Sb. na rok 2016
rada města
schvaluje
*
01.01
*
Sazebník úhrad nákladů za poskytnuté služby dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, na rok 2016 dle předloženého návrhu, vytvořeného dle Nařízení vlády ČR č. 173/2006 Sb.
[ 2015 - 1256 ]
Návrh ve správním soudnictví – VZ interiér UFFO
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
podání správní žaloby proti rozhodnutí Ministerstva financí č. j. MF-71125/2014/1203 ze dne 11.09.2015.
[ 2015 - 1257 ]
Kronikář města Trutnova
rada města
ustanovuje
*
01.01
*
Odborný poradní sbor pro vedení kroniky města Trutnova,
jmenuje
*
02.01
*
předsedou sboru pana prof. PhDr. Vladimíra Wolfa, členy sboru prof. Antonína Justa a Mgr. Vlastimila Málka
a tajemnici sboru Mgr. Petru Velebovou.
b e r e n a v ě d o m í,
*
03.01
*
že od 01.01.2016 bude funkci kronikáře vykonávat paní Mgr. Alena Křivská,
uděluje
*
04.01
*
čestné uznání panu prof. Antonínu Justovi za vedení kroniky města Trutnova od r. 1958 do r. 2015 a při této
příležitosti uděluje panu prof. Antonínovi Justovi též titul čestného kronikáře,
doporučuje
*
05.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 07.12.2015 *
schválit poskytnutí finančního daru 50 000,00 Kč panu prof. Antonínu Justovi pro další publikační činnost.
[ 2015 - 1258 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
schvaluje
*
01.01
*
panu
prodej cukrové vaty a vánočního jmelí pod podloubím obchodního domu firmy
CENTR ŠUBRT s.r.o., na Horské ul. Prodej bude uskutečňován v období od 18.11.2015 do 31.12.2015.
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*
01.02
*
panu
prodej jmelí a vánočních svícnů pod podloubím obchodního domu Elmont-Ch na Horské
ulici od 01.12.2015 do 23.12.2015.
*
01.03
*
panu
od 26.11.2015 do 24.12.2015 prodej vánočního zboží na podloubí před obchodem
s textilem č.p. 883 na Horské ulici.
ukládá
*
01.04 Urč: Ing. Kopecký
T: 19.11.2015 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města.
[ 2015 - 1259 ]
Smlouva o poskytnutí dotace - únik ropných látek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v předloženém znění.
*
01.02
*
pověření Ing. Miloslava Diviše zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje v předloženém znění.
[ 2015 - 1260 ]
Vzdání se práva účasti na ústním jednání
rada města
pověřuje
*
01.01
*
starostu města Trutnova Mgr. Ivana Adamce podepsat vzdání se práva na účasti na ústním jednání, zaslání
písemností týkajících se ústního jednání, jakož i práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v řízení vedeném
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje pod č.j. 21720/ZP/2015 s žadatelem Oblastní nemocnice
Trutnov, a. s., týkající se provozování zařízení k odstraňování odpadů - Spalovna nemocničního odpadu
Trutnov.
[ 2015 - 1261 ]
Komise rady města
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
odstoupení pana Jana Dudka z členství v Komisi pro sport a využití sportovních zařízení k 18.11.2015.
jmenuje
*
02.01
*
pana Ing. Tomáše Síče členem Komise pro sport a využití sportovních zařízení k 18.11.2015.
[ 2015 - 1262 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 30. listopadu 2015 od 15:00 hod. v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta
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