Město Trutnov – rada města
Zpracováno dne: 14.12.2015

Usnesení
z 23. schůze rady města ze dne 14. prosince 2015
Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
2015 - 1325/23 Lípové nám. č.p. 264
Mgr. Hendrych
Nebytové prostory - záměr města
2015 - 1326/23 Školní čp. 13
Mgr. Hendrych
2015 - 1327/23
čp.
Mgr. Hendrych
Pozemky - záměr města
2015 - 1328/23 p. p. 2064/6 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1329/23 p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Mgr. Hendrych
2015 - 1330/23 p. p. 2228/2, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1331/23 p. p. 945/9 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1332/23 p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1333/23 p. p. 271 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
Mgr. Hendrych
2015 - 1334/23 p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
Mgr. Hendrych
Pozemky - doporučení pro ZM
2015 - 1335/23 p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Mgr. Hendrych
2015 - 1336/23 p. p. 1404/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2015 - 1337/23 p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2015 - 1338/23 p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
Mgr. Hendrych
2015 - 1339/23 p. p. 1880/2 a další, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2015 - 1340/23 p. p.
a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
Pozemky - nájemní smlouvy
2015 - 1341/23 p. p.
a další, k. ú. Lhota u Trutnova
Mgr. Hendrych
2015 - 1342/23 p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2015 - 1343/23 p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1344/23 p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1345/23 p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1346/23 p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1347/23 p. p.
a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1348/23 st. p. 72, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1349/23 p. p.
a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
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2015 - 1350/23

p. p. 1397/3 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2015 - 1351/23 p. p. 2228/2 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1352/23 st. p. , k. ú. Dolní Staré Město
Mgr. Hendrych
2015 - 1353/23 p. p. 1934/4 a další, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2015 - 1354/23 p. p. 1837/43, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1355/23 p. p. 2213/5, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1356/23 p. p. 80/4, k. ú. Babí
Mgr. Hendrych
2015 - 1357/23 p. p. 114/2 a další, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Mgr. Hendrych
2015 - 1358/23 p. p.
k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 1359/23 p. p. 790/2 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
Pozemky - různé
2015 - 1360/23 st. p. 497/3 (udělení souhlasu)
Mgr. Hendrych
Bytové záležitosti
2015 - 1361/23 Krakonošovo nám.
Mgr. Hendrych
2015 - 1362/23 Horská 282 (MŠ)
Mgr. Hendrych
Majetek města - různé
2015 - 1363/23 MEBYS - ceník vstupného
Mgr. Hendrych
2015 - 1364/23 Prodloužení poj. smlouvy - pojištění majetku města
Mgr. Hendrych
2015 - 1365/23 Hospodaření a evidence majetku města
Mgr. Hendrych
Finanční záležitosti
2015 - 1366/23 Platy ředitelů příspěvkových organizací
Mgr. Adamec
2015 - 1367/23 Dotace KULTURA (Centrum české historie o.p.s.)
Ing. Horynová
2015 - 1368/23 Dotace OSTATNÍ (Pionýrská skupina PODSKALÁK)
Mgr. Adamec
2015 - 1369/23 Dotace OSTATNÍ
)
Mgr. Adamec
2015 - 1370/23 Zpráva škodní komise
Mgr. Hendrych
Různé
2015 - 1371/23 VZ Pasportizace veřejného osvětlení města Trutnov
Ing. Horynová
2015 - 1372/23 Nové ulice v Trutnově
Ing. Horynová
2015 - 1373/23 Expozice války 1866 v Janské kapli
Ing. Horynová
2015 - 1374/23 Turistické informační centrum Trutnov
Mgr. Adamec
2015 - 1375/23 Galerie města Trutnova
Mgr. Adamec
2015 - 1376/23 Odměny ředitelům ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ
Mgr. Hendrych
2015 - 1377/23 ZŠ Trutnov, V Domcích 488 - přijetí finanč. daru
Mgr. Hendrych
2015 - 1378/23 Most k životu o.p.s.
Mgr. Hendrych
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2015 - 1379/23
2015 - 1380/23
2015 - 1381/23

Žádosti o umístění v DPS
Mgr. Hendrych
Organizační záležitosti MěÚ
Ing. Seidel
Příští schůze rady města
Mgr. Adamec

Kontrola plnění usnesení
[ 2015 - 1245 ] RM 02.01
[ 2015 - 1283 ] RM 02.01
[ 2015 - 1313 ] RM 02.01

Urč.: Ing. Franc
Urč.: Ing. Martin Veselý
Urč.: Ing. Franc

T: splněn
T: splněn
T: splněn

Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2015 - 1325 ]
Lípové nám. č.p. 264
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T: 29.02.2016 *
schválit záměr prodeje nemovité věci - volné bytové jednotky č. 264/4, 1 + 2 o výměře 88,14 m² v domě
č. p. 264 na st. p. 276, Lípové náměstí, v části obce Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, včetně
spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p. č. 276 ve výši 8814/68416,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 07.07.2014 a Prohlášení vlastníka ze dne 07.01.2008. Prodeji bude
předcházet nové obecné zveřejnění s úvodní cenou pro jednání 495 000,00 Kč, neuplatní se Zásady pro
prodej..., neuplatní se 20% sleva ze sjednané ceny.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2015 - 1326 ]
Školní čp. 13
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 13 Školní ul. (vchod
z ul. Horská), umístěné v I. NP a suterénu o celkové výměře 248,30 m² (I. NP: 1 prodejna 71,30 m², 2 výlohy
2,40 m², 1 kancelář 8,70 m², 1 sklad 25,30 m², 1 lednice - chladírna 9,50 m², 1 chodba 14,40 m², 2 sociální
zařízení 4,10 m², suterén: 2 sklady 8,80 m², 12,20 m², 1 udírna 11,50 m², 2 lednice - chladírny 13,20 m²,
2 chodby 58,40 m², 2 sociální zařízení 8,50 m²) společnosti Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o., se sídlem
Dolní Brusnice, na dobu určitou dalších 5 let, s platností od 01.11.2017 do 31.10.2022, za účelem
provozování prodejny masa, masných výrobků a doplňkového sortimentu potravinářského zboží. Nájemce
provede na vlastní náklady úpravy těchto prostor k požadovanému způsobu užívání s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Zájemci o pronájem
se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy, obsahující zejména výši nabízeného
nájemného, do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě je i společnost Zvičinské uzeniny a lahůdky
s.r.o., oprávněna svou nabídku případně ještě navýšit. Nepodá-li nabídku žádný zájemce o pronájem
a nedojde-li ani k navýšení původně nabízeného nájemného společností Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o.,
bude jako nájemce vybrána společnost Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o. (s tím, že jí nabízené nájemné
není nižší než nájemné v daném místě a čase obvyklé).
[ 2015 - 1327 ]
čp.
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výpověď paní
z pronájmu prostor sloužících podnikání, umístěných na adrese
,
Trutnov, o celkové výměře 114,83 m² (2 místnosti 20,20 m² a 48,43 m², 1 kancelář 8,54 m², 1 sklad 13,00 m²,
3 chodby o celkové výměře 16,35 m², 1 WC 1,93 m², 1 umývárna 1,31 m² a 1 kotelna 5,07 m²), z důvodu
neplacení nájemného, ke dni 30.11.2015.
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souhlasí
*
01.02
*
s novým zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
ul.,
umístěné v I. NP o celkové výměře 114,83 m² (2 místnosti 20,20 m² a 48,43 m², 1 kancelář 8,54 m², 1 sklad
13,00 m², 3 chodby o celkové výměře 16,35 m², 1 WC 1,93 m², 1 umývárna 1,31 m² a 1 kotelna 5,07 m²)
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 tohoto
prostoru 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.
Pozemky - záměr města
[ 2015 - 1328 ]
p. p. 2064/6 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2064/6 (okapové chodníčky, cca 60 m²) v k. ú. Trutnov,
Společenství vlastníků Žižkova 429 - 430 Trutnov, za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 3003/1 (329 m²) v k. ú. Trutnov pod domem čp. 429-430
jednotlivým vlastníkům bytových jednotek Společenství vlastníků Žižkova 429 - 430 Trutnov, za kupní cenu
ve výši 250,00 Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 1329 ]
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmou část p. p.
(cca 15 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou na dobu
určitou 3 roky paní
k umístění přístřešku pro auto za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok.
[ 2015 - 1330 ]
p. p. 2228/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2228/2 (cca 8 m² pohledové plochy) v k. ú. Trutnov
na dobu neurčitou společnosti AUTOSTYL a.s., k umístění informačního pylonu Škoda za nájemné ve výši
1 500,00 Kč/m² pohledové plochy/rok + DPH.
[ 2015 - 1331 ]
p. p. 945/9 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 945/9 (5703 m²), p. p. 945/10 (3118 m²), p. p. 945/12 (75 m²)
a částí p. p. 945/1 (570 m²), p. p. 945/3 (1850 m²), p. p. 945/4 (1200 m²), p. p. 945/5 (820 m²), p. p. 945/6
(1190 m²), p. p. 945/7 (1470 m²), p. p. 945/8 (800 m²), p. p. 945/11 (1700 m²) v k. ú. Trutnov na dobu určitou
15 let DTJ TRUTNOV za účelem sportovního vyžití, a to především k pálkovým hrám za nájemné ve výši
150,00 Kč/rok s podmínkou, že bude umožněno TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ LOKOMOTIVA TRUTNOV
o.s., bezplatně provozovat na sportovišti hod kladivem.
[ 2015 - 1332 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 13 m²) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 3 roky
panu
jako manipulační plochu (umístění dřeva a stavebního kamene) za nájemné ve výši
10,00 Kč/m²/rok.
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[ 2015 - 1333 ]
p. p. 271 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením smlouvy o výpůjčce, která je uzavřena mezi společností Lesy a parky Trutnov s.r.o. a TĚLOVÝCHOVNOU JEDNOTOU LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s., na pronájem části p. p. 271 a části 298/4
v k. ú. Bojiště u Trutnova, dohodou k 31.12.2015.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout poskytnout jako výpůjčku část p. p. 271 (cca 25000 m²) a část
p. p. 298/4 (cca 2000 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova na dobu neurčitou spolku SPARTAK TRUTNOV, z.s.,
ke sportovní činnosti oddílu Krakonošovi jezdci (cyklistika, downhill, freeride). Smluvní vztah bude uzavřen
mezi společností Lesy a parky Trutnov s.r.o. a spolkem SPARTAK Trutnov, z.s.
[ 2015 - 1334 ]
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 100 m²) v k. ú. Starý Rokytník na dobu
neurčitou paní
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 2,00 Kč/m²/rok.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2015 - 1335 ]
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.02.2016 *
neschválit prodej části p. p.
(cca 75 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou panu

.

[ 2015 - 1336 ]
p. p. 1404/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T: 29.02.2016 *
schválit výkup části p. p. 1404/3 (552 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova od společnosti SOLID Trutnov, s.r.o.,
za kupní cenu ve výši 200,00 Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
[ 2015 - 1337 ]
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T: 29.02.2016 *
schválit prodej části 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 - 1338 ]
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
schválit prodej části p. p.
(cca 285 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova p.
cenu ve výši 600,00 Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.

T: 29.02.2016 *
za kupní

[ 2015 - 1339 ]
p. p. 1880/2 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T: 29.02.2016 *
schválit bezúplatný převod části p. p. 1880/2 (cca 426 m²) a části p. p. 1866/1 (cca 837 m²) v k. ú. Horní
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Staré Město ve vlastnictví Královéhradeckého kraje s právem hospodaření pro Českou lesnickou akademii
Trutnov - střední školu a vyšší odbornou školu do majetku města Trutnova. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.

[ 2015 - 1340 ]
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T: 29.02.2016 *
schválit zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch pozemků nacházejících se v zahrádkářské kolonii
na Kryblici (pronajatých Základní organizaci ČZS Kryblice na základě nájemní smlouvy č. 970 062), jejichž
vlastníkem je město Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodu na části p. p.
v majetku manželů Ing.
a části p. p.
v majetku pana Ing.
, obě
v k. ú. Trutnov, v celkovém rozsahu cca 93 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2015 - 1341 ]
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 a jako přístupovou cestu (cca 514 m²)
za nájemné ve výši 2,00 Kč/m²/rok a k umístění kůlny (12 m²) za nájemné ve výši 7,00 Kč/m²/rok s tím, že
jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2015 - 1342 ]
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části 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.
[ 2015 - 1343 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
, panu
(OPTIK DO DOMU)
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 - 1344 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
panu
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 - 1345 ]
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, ČESKÉ LÉKÁRNĚ HOLDING, a.s. (Dr. Max)
k umístění reklamní 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.
6

[ 2015 - 1346 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
, společnosti
s.r.o.
(NATURHOUSE) k umístění reklamního stojanu "A" na dobu určitou, a to od 01.01.2016 do 31.12.2016
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek ze bezesmluvní
užívání části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov v termínu od 17.03.2015 do 31.12.2015 ve výši
3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 1347 ]
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(1 m²) a části p. p.
(2 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
a ul.
, paní
(solární studio Slunce Trutnova) k umístění reklamního stojanu typu "A" (1 m²) za nájemné
ve výši 3,00 Kč/m²/den a k umístění reklamní plachty na zábradlí u čp. 13 (2 m² - pohledové plochy)
za nájemné ve výši 1 500,00 Kč/m² pohledové plochy/rok + DPH na dobu určitou, a to od 01.01.2016
do 27.11.2016 s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části
p. p.
(1 m²) a části p. p.
(2 m² - pohledové plochy) v k. ú. Trutnov v termínu od 28.11.2015
do 31.12.2015 ve výši 3,00 Kč/m²/den za p. p.
a ve výši 1 500,00 Kč/m² pohledové plochy/rok + DPH
za p. p. 2213/2.
[ 2015 - 1348 ]
st. p. 72, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části st. p. 72 (3 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, společnosti Mousa glas, s.r.o. (DOMÁCÍ
POTŘEBY), k umístění reklamního stojanu typu "A" (1 m²) na dobu určitou, a to od 01.01.2016
do 07.07.2016 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/den a k vystavení zboží (2 m²) na dobu určitou, a to
od 01.04.2016 do 30.09.2016 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/rok s tím, že bude před podpisem smlouvy
uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 72 (1 m²) v k. ú. Trutnov v termínu od 09.11.2015
do 31.12.2015 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 1349 ]
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(1 m²) a části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
a ul.
, paní
(VÝROBA KLÍČŮ) k umístění 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 - 1350 ]
p. p. 1397/3 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výpůjčku části p. p. 1397/3 (cca 50 m²) a části p. p. 1503/1 (cca 50 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova, STAVEBNĚ
DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., k zařízení staveniště pro výstavbu nové loděnice na dobu určitou, a to
od 08.12.2015 do 31.05.2016.
[ 2015 - 1351 ]
p. p. 2228/2 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
ukončení smlouvy o výpůjčce č. 300 011 se společností AUTOSTYL, spol. s r. o., na výpůjčku
části p. p. 2228/2 (2 m²) a části p. p. 2184/10 (1 m²) v k. ú. Trutnov, dohodou ke dni 26.11.2015.
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[ 2015 - 1352 ]
st. p. , k. ú. Dolní Staré Město
rada města
schvaluje
*
01.01
*
ukončení nájemní smlouvy č. 250 059 na pronájem st. p.
dohodou ke dni 29.02.2016.

(57 m²) v k. ú. Dolní Staré Město s panem

[ 2015 - 1353 ]
p. p. 1934/4 a další, k. ú. Horní Staré Město
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. 1934/4, st. p. 180/2, p. p. 708/5,
p. p. 717, p. p. 708/1, p. p. 778/2 a p. p. 778/1 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu cca 638 m².
Jednotková cena činí 117,00 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2015 - 1354 ]
p. p. 1837/43, 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. 1837/43, v k. ú. Trutnov v celkovém
rozsahu 37,43 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 1355 ]
p. p. 2213/5, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Castrum Scheczler, s.r.o., spočívajícího
v právu uložení a provozování vodovodní a plynovodní přípojky na části p. p. 2213/5 v k. ú. Trutnov
k panující st. p. 76/1 k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 18 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m²
+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 1356 ]
p. p. 80/4, k. ú. Babí
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. 80/4 v k. ú. Babí v celkovém rozsahu
cca 24 m². Jednotková cena činí 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 1357 ]
p. p. 114/2 a další, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti TERBA, s. r. o., spočívajícího v právu uložení
a provozování kabelového vedení nízkého napětí kabelové přípojky na části p. p. 114/2 a p. p. 114/21
v k. ú. Bohuslavice nad Úpou v celkovém rozsahu cca 240 m². Jednotková cena činí 33,33 Kč/m² + DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2015 - 1358 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p.
(cca 14,85 m²) v k. ú. Trutnov
s panem
za následujících podmínek:
- pozemek bude užíván výhradně za účelem zřízení sjezdu z p. p.
k. ú. Trutnov (v majetku žadatele)
na komunikaci J. Ježka (p. p.
k. ú. Trutnov) v majetku města Trutnova,
- následnou údržbu a veškeré opravy stavby (sjezdu) 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,
- stavba bude vybudována nejpozději do 30.09.2016.
[ 2015 - 1359 ]
p. p. 790/2 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem 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 roční nájemné 50 000,00 Kč. Ostatní ujednání nájemní smlouvy č. 012 049 se nemění.
Pozemky - různé
[ 2015 - 1360 ]
st. p. 497/3 (udělení souhlasu)
rada města
schvaluje
*
01.01
*
udělení souhlasu města, jako spoluvlastníka budovy čp. 220 v ulici Horská v Trutnově, společnosti LABOTA
s.r.o., k umístění venkovní markýzy nad výlohy prodejny obuvi v tomto domě. Podmínkou je, že instalovaná
markýza nesmí zasahovat do průchozího profilu chodníku, kde dle normy průchozí výška veřejného
chodníku nemá klesnout pod 2,5 m a ve složeném stavu nesmí bránit průjezdu techniky zajišťující zimní
údržbu přilehlého chodníku
Bytové záležitosti
[ 2015 - 1361 ]
Krakonošovo nám.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na byt Krakonošovo nám. , Trutnov, č. b. 2, 3. podlaží o vel. 1 + 3 s panem
, trv. bytem Krakonošovo nám.
, Trutnov, na dobu neurčitou za měsíční nájemné
5 795,00 Kč s délkou prvního platebního období nájemného 6 měsíců.
[ 2015 - 1362 ]
Horská 282 (MŠ)
rada města
souhlasí
*
01.01
*
aby služební byt v Mateřské škole Horská 82, Trutnov 2, o vel. 1 + 2, standardní, byl vyjmut z bytového
fondu a tyto prostory byly využity jako nebytové prostory pro sklad prádla a centrální spisovnu Mateřské
školy, Trutnov, za podmínky:
- změnu způsobu užívání bytu na nebytový prostor bude nájemce řešit s odborem výstavby,
- náklady spojené se změnou způsobu užívání bude hradit nájemce.
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Majetek města - různé
[ 2015 - 1363 ]
MEBYS - ceník vstupného
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
ceník a provozní dobu Areálu Tenisu dle návrhu předloženého MEBYS Trutnov s.r.o.
*
01.02
*
provozování Bike parku v Trutnově bez vstupného, dle návrhu, předloženého MEBYS Trutnov s.r.o.
[ 2015 - 1364 ]
Prodloužení poj. smlouvy - pojištění majetku města
rada města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení pojistné smlouvy č. 7720492674 na pojištění majetku města na další 3 měsíce, tj. od 01.01.2016
do 31.03.2016, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, z důvodu probíhajícího zadávacího řízení k nadlimitní veřejné
zakázce "Komplexní pojištění majetku města a odpovědnosti za škodu" zadávací podmínky, systémové číslo
VZ: P15V00000001.
pověřuje
*
02.01 Urč:Ing. Hojný
*
k samostatnému rozhodování o prodlužování tohoto pojištění vždy po měsíci dle potřeby, dokud nebude
ke dni ukončení platnosti pojistné smlouvy sjednáno nové pojištění v návaznosti na zadávací řízení.
[ 2015 - 1365 ]
Hospodaření a evidence majetku města
rada města
schvaluje
*
01.01
*
změnu znění článku 1, v bodech 1.3., 1.4.2. odst. 2 písm. b) a odst. 4 písm. c) organizačního opatření
č. 18/2015 "Hospodaření a evidence majetku města" v předloženém znění.
Finanční záležitosti
[ 2015 - 1366 ]
Platy ředitelů příspěvkových organizací
rada města
stanovuje
*
01.01
*
platy ředitelů Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas a Muzea Podkrkonoší v Trutnově
ve výši dle předloženého návrhu.
[ 2015 - 1367 ]
Dotace KULTURA (Centrum české historie o.p.s.)
rada města
neschvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 10 000,00 Kč pro Centrum české historie, o.p.s., IČO 02522250, Banskobystrická 2080/11,
Praha 6, Dejvice, v kategorii KULTURA na pokrytí nákladů souvisejících s výrobou, montáží a umístěním
pamětní desky Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům vyhnaným v r. 1938 z českého
pohraničí.
[ 2015 - 1368 ]
Dotace OSTATNÍ (Pionýrská skupina PODSKALÁK)
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 4 800,00 Kč pro pionýrskou skupinu PODSKALÁK, IČO 02387018, Šeříková 621, Horní Staré
Město, 541 02 Trutnov, v kategorii OSTATNÍ na provozní náklady a činnost dětské organizace,
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro pionýrskou skupinu PODSKALÁK, IČO 02387018, Šeříková
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621, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov, v kategorii OSTATNÍ v předloženém znění.
[ 2015 - 1369 ]
Dotace OSTATNÍ (
)
rada města
neschvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 5 000,00 Kč pro paní
, nar.
OSTATNÍ na pokrytí nákladů souvisejících s organizací Mikulášské besídky.

, Havlovice

, v kategorii

[ 2015 - 1370 ]
Zpráva škodní komise
rada města
schvaluje
*
01.01
*
v předložené škodní události řešení navrhované škodní komisí.
Různé
[ 2015 - 1371 ]
VZ Pasportizace veřejného osvětlení města Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce "Pasportizace veřejného osvětlení města Trutnov", systémové
číslo VZ:P15V00000171,
*
01.02
*
text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu,
*
01.03
*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou, dle doplněného návrhu.
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi, která je pověřena i posouzením kvalifikace, v navrženém
složení.
[ 2015 - 1372 ]
Nové ulice v Trutnově
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 29.02.2016 *
schválit v k. ú. Volanov pro ulici, která odbočuje z ulice Oblanovská, název Ypsilonka,
*
01.02 Urč: zastupitelstvo města
T: 29.02.2016 *
schválit v k. ú. Oblanov pro ulici, která vychází od budoucí kruhové křižovatky u styku ulic Do Dolců
a Výhledy severozápadním směrem, pak se stáčí jihozápadním směrem a poté téměř jižním směrem, kde se
opět napojí na ulici Výhledy, název Čapí,
*
01.03 Urč: zastupitelstvo města
T: 29.02.2016 *
schválit v k. ú. Oblanov, pro ulici, která propojí ulici s navrhovaným názvem Čapí, název Volavčí,
*
01.04 Urč: zastupitelstvo města
T: 29.02.2016 *
schválit v k. ú. Oblanov pro ulici, která vede od styku ulic s navrhovanými názvy Čapí a Volavčí severovýchodním směrem, název Sojčí.
[ 2015 - 1373 ]
Expozice války 1866 v Janské kapli
rada města
schvaluje
*
01.01
*
ve věci výpůjček exponátů zapůjčených do Janské kaple:
- prodloužení výpůjčky od Muzea Podkrkonoší v Trutnově do 31.12.2016,
*
01.02
*
- prodloužení výpůjčky od Městského muzea a galerie W. Mezerové v Úpici do 31.12.2017,
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*
01.03
*
- prodloužení výpůjčky od Vojenského historického ústavu v Praze (resp. Ministerstva obrany) do
31.12.2016,
*
01.04
*
- prodloužení pojištění vystavených exponátů do 31.12.2016.
[ 2015 - 1374 ]
Turistické informační centrum Trutnov
rada města
jmenuje
*
01.01
*
Ing. Hanu Nýdrlovou v souladu s usnesením Zastupitelstva města Trutnova na pracovní místo ředitelky
příspěvkové organizace Turistické informační centrum Trutnov, a to s účinností od 01.01.2016.
stanovuje
*
02.01
*
nově jmenované ředitelce Turistického informačního centra Trutnov v souladu s ustanovením § 122 odst. 2
zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, plat dle předloženého návrhu,
*
02.02
*
další ujednání k pracovně právnímu vztahu ředitelky příspěvkové organizace Turistické informační centrum
Trutnov.
ukládá
*
03.01
*
Mgr. Luboši Rathouskému učinit s tím spojené další pracovně právní úkony.

T: 11.01.2016 *

[ 2015 - 1375 ]
Galerie města Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se sjednáním stanovené týdenní pracovní doby 40 hodin s ředitelkou Galerie města Trutnova na základě její
žádosti,
*
01.02
*
s platovým zařazením ředitelky Galerie města Trutnova dle předloženého návrhu.
ukládá
T: 11.01.2016 *
*
02.01
*
Mgr. Luboši Rathouskému připravit dohodu o změně k dalšímu ujednání k pracovně právnímu vztahu
s ředitelkou Galerie města Trutnova a učinit s tím spojené další pracovně právní úkony.
[ 2015 - 1376 ]
Odměny ředitelům ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
v souladu s obecným rámcem pro přiznání odměn ředitelům vybraných příspěvkových organizací města
Trutnova na rok 2015, tj. 7 základních škol, 1 základní umělecké školy, 1 mateřské školy a 1 střediska
volného času, jejich výši dle předloženého návrhu,
*
01.02
*
odměnu Bc. Marii Sukové v souvislosti s ukončením její činnosti na pracovním místě ředitelky Střediska
volného času, Trutnov, a to z rozpočtu města Trutnova dle předloženého návrhu.
[ 2015 - 1377 ]
ZŠ Trutnov, V Domcích 488 - přijetí finanč. daru
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 20 000,00 Kč Základní školou, Trutnov, V Domcích 488
od Královéhradeckého kraje, a to na činnost mažoretkového souboru Nemesis Trutnov.
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[ 2015 - 1378 ]
Most k životu o.p.s.
rada města
jmenuje
*
01.01
*
Mgr. Jaroslavu Maršíkovou členkou správní rady společnosti Most k životu o.p.s., se sídlem Šikmá 300,
Trutnov 3 na následující funkční období dle předloženého návrhu,
*
01.02
*
Ing. Zdeňka Kopeckého členem dozorčí rady společnosti Most k životu o.p.s., se sídlem Šikmá 300, Trutnov
3 na následující funkční období dle předloženého návrhu.
[ 2015 - 1379 ]
Žádosti o umístění v DPS
rada města
schvaluje
*
01.01
*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 03.12.2015 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 - 1380 ]
Organizační záležitosti MěÚ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
upravenou organizační strukturu Městského úřadu Trutnov dle předloženého návrhu s účinností od
01.01.2016,
*
01.02
*
organizační řád Městského úřadu Trutnov s účinností od 01.01.2016.
ukládá
T: 11.01.2016 *
*
02.01
*
tajemníkovi Městského úřadu zajistit realizaci usnesení Rady města Trutnova č. 2012-282/6 u zaměstnanců,
jimž dosud nebyl ukončen pracovní poměr.
potvrzuje
*
03.01
*
dříve učiněné organizační změny na odboru Kancelář MěÚ, oddělení pro styk s veřejností dle předloženého
návrhu.
ukládá
T: 11.01.2016 *
*
04.01
*
tajemníkovi Městského úřadu Trutnov učinit výpověď z pracovního poměru dle předloženého návrhu.
[ 2015 - 1381 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 11. ledna 2016 od 15:00 hod. v zasedací místnosti č. 301
MěÚ.
Zapsala: P. Velebová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

13

