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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2012 - 1206 ]
Blanická čp. 174
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
schválit prodej volné bytové jednotky č. 174/1 o velikosti 1+1 v I. NP o celkové výměře 71.26 m² v domě čp.
174 na st. p. 924 v ul. Blanická, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 24.10.2012 a Změny prohlášení
vlastníka budovy ze dne 19.04.2011, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a
pozemku st. p. 924, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, nabídkovým řízením odlišným
od "Zásad pro prodej...,", bez uplatnění 20 % slevy z nabídnuté ceny, obecným zveřejněním s úvodní cenou
pro jednání 352000,- Kč.
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Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2012 - 1207 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP o celkové
výměře 114.83 m² (2 prodejny 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) s pí
, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné dohodou
ve výši 257472,- Kč/rok za celé nebytové prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování prodejny těhotenské a dětské módy, dětského nábytku a hraček.
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 - 1208 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory
, umístěné v suterénu a
I. NP o celkové výměře 60.79 m² (1 bufet 31.98 m², 5 výloh o celkové výměře 4.20 m², 1 kancelář 13.42 m²,
1 umývárna nádobí 3.77 m², 1 sklad 5.00 m² a 1 umývárna + WC 2.42 m²) s p.
se sídlem
Trutnov - Střední Předměstí,
, na dobu určitou 5 let, za nájemné dohodou ve výši 182700,Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny
občerstvení "GYROS KEBAB GRILL". 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 - 1209 ]
Komenského čp. 399
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku zastřešeného stání na st. p. 1971/1 o výměře 13.5 m²
za účelem parkování dodávkového automobilu oddílu YETTI CLUB Trutnov, se sídlem Trutnov, Komenského
399, IČ 70147612, na dobu neurčitou od 01.01.2013 s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční úhradu dohodou
v celkové výši 5684,- Kč včetně aktuální sazby DPH a možnosti uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného.
[ 2012 - 1210 ]
- školní bufet
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části nebytového prostoru ve školní jídelně č. 2 - 1.13 - vstupní
chodbičku z jídelny a části u výdeje o výměře 41.58 m², včetně části vybavení těchto prostor, která je
součástí budovy Komenského 399, pí
, Trutnov - Střední Předměstí,
na dobu určitou od 01.01.2013 do 30.06.2013 za účelem provozování školního bufetu,
a to každý den školního vyučování od 7:30 do 10:30 hod. Před i po skončení tohoto času slouží tyto prostory
výhradně pro činnost stravování a s ním spojených služeb. Úhrada zahrnuje pronájem nebytového prostoru
a využívaného zařízení, sjednává se dohodou v celkové výši 1806.60 Kč bez DPH.
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Petr Horčička
uzavřít nájemní smlouvu s pí
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T:30.12.2012 *

[ 2012 - 1211 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP o celkové výměře
47.97 m² (1 místnost - kavárna 38.36 m², 1 šatna 5.61 m², 1 úklidová komora 1.80 m² a 1 WC 2.20 m²)
s pí
, s místem podnikání
, na dobu určitou 5 let
za nájemné ve výši 2300,- Kč/m²/rok za kavárnu, 695,- Kč/m²/rok za šatnu, úklidovou komoru, WC, celkem
94908,- Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení denní
nekuřácké kavárny. 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 - 1212 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP
o celkové výměře 75.47 m², s prominutím nájemného za sklad v čp.
o výměře 9.45 m² po dobu
od 5. března 2012 do 19. listopadu 2012 pí
, s místem podnikání
Trutnov

,

souhlasí
*
02.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
, s rozšířením způsobu
užívání nově na provozování prodejny akvaristiky a potřeb pro chovatele, nákup a prodej použitého zboží,
žadatelce pí
[ 2012 - 1213 ]
MEBYS Trutnov s. r. o.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
vzít na vědomí postupné kroky související s převedením části předmětu nájmu z nájemní smlouvy č. 011005
s původním nájemcem TJ Lokomotivou Trutnov o. s. na společnost zřízenou městem Městský bytový podnik
Trutnov, s. r. o., jejíž firma bude od 01.01.2013 znít MEBYS Trutnov s. r. o., a to s účinností od 01.01.2013
Pozemky - záměr města
[ 2012 - 1214 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část
(15 m²)
na dobu určitou 2 roky k umístění stávající kůlny za nájemné ve výši 7,- Kč/m²/rok.

p.

[ 2012 - 1215 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část
(20 m²) v k. ú. Trutnov p.
na dobu určitou 4 roky k umístění stávající kůlny za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok.
[ 2012 - 1216 ]
k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část
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(celkem 78 m²) v k. ú. Horní Staré Město

p.
k umístění altánu (14 m²) za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok a jako manipulační
plochu (64 m²) za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok. O pronájem bude rozšířena nájemní smlouva č.
.
[ 2012 - 1217 ]
p. p. 1251, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1251 (31038 m²) v k. ú. Volanov Zemědělskému
družstvu Trutnov se sídlem ve Volanově na dobu neurčitou k zemědělské činnosti za nájemné ve výši
378,- Kč/ha/rok.
[ 2012 - 1218 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
(celkem 3000 m²)
p.
(RC Model klub Trutnov) na dobu neurčitou k umístění dvou buněk a tribuny (30 m²) za nájemné ve výši
7,- Kč/m²/rok a jako dráhu pro modely aut a k sečení (2970 m²) za nájemné ve výši 0.10 Kč/m²/rok. Není
povolena jakákoliv další výstavba či výsadba stromů.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2012 - 1219 ]
p. p. 1945, p. p. 1893, k. ú. Libeč
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k p. p. 1945 (2339 m²) a p. p. 1893 (1292 m²) v k. ú. Libeč.
Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb., ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR.
[ 2012 - 1220 ]
p. p. 1219, k. ú. Volanov a další
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
souhlasit se směnou p. p. 1219 (4717 m²), p. p. 1218 (724 m²), p. p. 1215 (3563 m²), p. p. 1209 (10563 m²)
a p. p. 1203 (5668 m²) v k. ú. Volanov v majetku města Trutnova za p. p. 1409/12 (1401 m²) v k. ú. Poříčí
u Trutnova v majetku Lesní společnosti Broumov Holding a. s., s doplatkem kupní ceny (dle znaleckých
posudků) ze strany Lesní společnosti. Náklady spojené s převodem budou hrazeny každou stranou z jedné
poloviny.
[ 2012 - 1221 ]
p. p. 2656/102 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
souhlasit se směnou části p. p. 2656/102 o celkové výměře 236 m² ve vlastnictví města Trutnova za
pozemky p. p. 2656/478, p. p. 2656/479, p. p. 2656/480, p. . 2656/481, p. p. 2656/482, p. p. 2656/483, p. p.
2656/484 o celkové výměře 321 m², vše v k. ú. Trutnov, ve vlastnictví INGSERVIS s. r. o. bez finančního
vyrovnání. Veškeré náklady spojené se směnou hradí INGSERVIS s. r. o.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2012 - 1222 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
, p.
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.01.2013 do 31.12.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
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[ 2012 - 1223 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti KMC, spol. s r. o., k umístění
reklamního stojanu na dobu určitou od 01.01.2013 do 31.12.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 1224 ]
p. p. 2227/3 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (2 m²), ul. Horská, část p. p. 2213/3 (1 m²) ul. Školní a část st. p. 112 (1 m²),
Krakonošovo náměstí, vše v k. ú. Trutnov, firmě TERGAS, spol. s r. o., k umístění 4 reklamních stojů
(restaurant Pod Hradem) na dobu určitou od 01.01.2013 do 31.12.2013 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 1225 ]
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/15 (4 m²) v k. ú. Trutnov, Svatojanské náměstí, společnosti Compel s. r. o.
k umístění dvou reklamních plachet na plot u čp. 1 na dobu určitou od 01.01.2013 do 31.12.2013
za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2012 - 1226 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(podíl o velikosti 24/100 - 53,28 m²) v k. ú. Trutnov manželům
jako pozemek pod domem na dobu určitou 3 let za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok
[ 2012 - 1227 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(625 m²) v k. ú. Trutnov p.
na dobu neurčitou
k zahrádkářským účelům (613 m²) za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok a k umístění stávající kůlny (12 m²)
za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok.
[ 2012 - 1228 ]
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(150 m²) v k. ú. Horní Staré Město p.
na dobu neurčitou
k zahrádkářským účelům a k umístění přenosného altánu za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok.
[ 2012 - 1229 ]
p. p. 227/5, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 227/5 (1250 m²) v k. ú. Volanov firmě BAK stavební společnost, a. s. za účelem
zařízení staveniště pro účely stavby kanalizace Trutnov - Volanov na dobu určitou od 15.03.2013 do
15.05.2014. Výpůjčitel na vlastní náklady přemístí dvě reklamní tabule umístěné na části p. p. 227/5 v k. ú.
Volanov
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[ 2012 - 1230 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem
(celkem 102 m²)
p.
na dobu určitou
3 roky, z toho k zahrádkářským účelům (86 m²) za nájemné ve výši 2,- Kč/m²/rok a k umístění stavební
buňky (16 m²) za nájemné ve výši 7,- Kč/m²/rok.
[ 2012 - 1231 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
ruší
*
01.01
usnesení rady města
nájmu p.

*
na pronájem části

souhlasí
*
02.01
s pokračováním nájemní smlouvy č.
s

*

(cca 330 m²) v k. ú. Trutnov do společného

na pronájem části

(cca 330 m²) v k. ú. Trutnov

[ 2012 - 1232 ]
p. p. 102/1, k. ú. Dolní Staré Město a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 102/1 (12883 m²), p. p. 496/1 (610 m²), p. p. 179/29 (21828 m²), p. p. 494/4 (680 m²), p.p.
179/28 (25787 m²), p. p. 179/7 (9923 m²), p. p. 179/50 (5234 m²), p. p. 106/1 (4581 m²), p. p. 106/3 (203 m²)
p. p. 105 (10569 m²), v k. ú. Dolní Staré Město a p. p. 2175/1 (21868 m²), p. p. 2175/2 (20622 m²), p. p. 980
(2093 m²), p. p. 2181 (884 m²) p. p. 2183/5 (7748 m²) a p. p. 2183/1 (15876 m²) v k. ú. Trutnov společnosti
MAPON, a. s. Pozemky budou pronajaty za účelem výstavby objektů, zpevněných ploch a komunikací
v souladu s územním plánem. Pronájem bude uzavřen na dobu určitou do 31.12.2013 za nájemné
1,- Kč/m²/rok za stávajících podmínek nájemní smlouvy s dohodou o budoucí smlouvě kupní a zřízení
věcného břemene č. 300005.
[ 2012 - 1233 ]
p. p. 2122/6, p. p. 2122/2, 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. 2122/6 a p. p. 2122/2 v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu cca 224 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 1234 ]
p. p. 188/50, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost ČEZ Teplárenská, a. s., za účelem práva uložení,
provozování a následné údržby teplovodní přípojky na části p. p. 188/50 v rozsahu 11 m² v k. ú. Poříčí
u Trutnova. Jednotková cena činí 117.- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 1235 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
následné údržby kanalizační přípojky na části
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za účelem práva uložení, provozování a
v rozsahu cca 6 m² v k. ú. Trutnov. Jednotková

cena činí 50,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 1236 ]
, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro p.
za účelem práva uložení, provozování a
následné údržby kanalizační přípojky a vedení NN na části
v rozsahu cca 24 m² v k. ú. Dolní Staré
Město. Jednotková cena činí 40,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2012 - 1237 ]
p. p. 480/2, p. p. 204/1, k. ú. Dolní Staré Město
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 vedení NN na části p. p. 480/2 a p. p. 204/1 v k. ú. Dolní Staré Město
v celkovém rozsahu cca 26 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 1238 ]
p. p. 2090/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.,
spočívající v právu uložení a provozování stavby optické sítě na části p. p. 2090/1 v k. ú. Trutnov v celkovém
rozsahu 21 m. Jednotková cena činí 300,- Kč/bm + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 1239 ]
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro p.
za účelem práva uložení, provozování a
následné údržby vodovodní přípojky na části
v rozsahu cca 9 m² v k. ú. Trutnov. Jednotková
cena je 50,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2012 - 1240 ]
- reklamní bannery
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části východní stěny uvnitř sportovní haly při Základní škole,
Trutnov,
, k umístění reklamního banneru o celkové ploše 2 m²
,
s místem podnikání Trutnov,
, od 01.01.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
za nájemné dohodou ve výši 3000,- Kč/rok včetně DPH za účelem prezentace firmy
*
01.02
*
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části východní stěny uvnitř sportovní haly při Základní škole,
Trutnov, Komenského 399, k umístění dvou reklamních bannerů o celkové ploše 4 m² sportovnímu oddílu
OLFIN CAR VELLA, se sídlem Komenského 399, Trutnov, od 01.01.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou za nájemné dohodou ve výši 6000,- Kč/rok včetně DPH za účelem prezentace Penzionu a
turistické ubytovny Atrium
*
01.03
*
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části východní stěny uvnitř sportovní haly při Základní škole,
Trutnov,
, k umístění dvou reklamních bannerů o celkové ploše 2,625 m² p.
, s místem podnikání Trutnov,
170, od 01.01.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou za nájemné dohodou ve výši 3930,- Kč/rok včetně DPH za účelem prezentace firmy
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ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Petr Horčička
uzavřít nájemní smlouvy

T:30.12.2012 *

Bytové záležitosti
[ 2012 - 1241 ]
Služební byty - Mateřská škola, Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
schválit uzavření nájemních smluv na byty v budovách Mateřská škola Trutnov mezi městem Trutnov a
Mateřskou školou Trutnov, která má právní subjektivitu, na dobu určitou 5 let. V objektech Mateřské školy
Trutnov budou nadále uzavírat smlouvy o podnájmu bytu s jejich zaměstnanci. Podmínkou je uzavírání
smluv o podnájmu pouze se zaměstnanci Mateřské školy Trutnov na dobu určitou max. 1 rok, která se bude
v případě potřeby prodlužovat.
[ 2012 - 1242 ]
M. Gorkého 289 - MŠ
rada města
souhlasí,
*
01.01
*
aby služební byt při Mateřské škole M. Gorkého 289 o vel. 1+1, standardní byt, byl vyjmut z bytového fondu
a tyto prostory byly využity jako nebytové prostory pro potřebu mateřské školy jako sklad učebních pomůcek
apod. za podmínky:
- změnu způsobu užívání bytu na nebytové prostory bude nájemce řešit s odborem výstavby
- náklady spojené se změnou způsobu užívání bude hradit nájemce
[ 2012 - 1243 ]
M. Gorkého čp. 261
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, M. Gorkého 261 o vel. 1+1, standardní byt,
č. bytu 12, 5. podlaží (kuchyň 6.00 m², pokoj 17.20 m², k bytu patří koupelna + WC 4.10 m², předsíň 2.40 m²,
sklep 2.85 m², topení dálkové, měsíční nájemné 1519,- 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 - 1244 ]
, zapůjčení holobytu
rada města
nesouhlasí
*
01.01
se zapůjčením holobytu č.

*

, Trutnov p.

[ 2012 - 1245 ]
Služební byty - TJ LOKO, MEBYS
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2012-1186/23 ze dne 26.11.2012 v celém znění
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
schválit uzavření podnájemních smluv na služební byty Na Nivách čp. 568 (1 + 0 a 1 + 3), Na Lukách čp.
461 (1 + 3 + garáž) mezi MEBYS Trutnov s. r. o. a jednotlivými podnájemci bytů na dobu určitou
od 01.01.2013 do 31.12.2013. MEBYS Trutnov s. r. o. bude tyto byty poskytovat zejména svým
zaměstnancům a správcům sportovišť jako služební byty na základě smlouvy o podnájmu bytu na dobu
určitou do 31.12.2013
*
02.02 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
vzít na vědomí, že MEBYS Trutnov s. r. o., je oprávněn uzavřít podnájemní smlouvy na služební byty
Na Nivách čp. 568 (1 + 0) a Na Lukách čp. 384 (1 + 3), které byly užívány před 31.12.2013 na základě
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uzavřených podnájemních smluv mezi TJ Lokomotiva Trutnov a dosavadními podnájemci, a to maximálně
do 30.06.2013.
[ 2012 - 1246 ]

- zapůjčení holobytu
rada města
trvá
*
01.01
*
na splnění usnesení rady města
ze dne

v celém znění

[ 2012 - 1247 ]
Bulharská čp. 65 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská 65 o vel. 1+2, standardní byt,
č. bytu 1, 2. podlaží (kuchyň 10.00 m², 1. pokoj 28.00 m², 2. pokoj 21.00 m², topení etážové plynové, k bytu
patří koupelna 3.00 m², WC 1.00 m² - vlastní mimo byt, spíž 1.00 m², předsíň 6.00 m² a sklep 7.50 m²,
měsíční nájemné 3998,- Kč). Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude
nabízet měsíční nájemné a zároveň předplacení nájemného. Předplacení nájemného bude v minimální výši
50000,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2012 - 1248 ]
Na Struze čp. 159 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Na Struze 159, o vel. 1+3, standardní byt,
č. bytu 3, 2. podlaží (kuchyň 13.40 m², 1. pokoj 26.40 m², 2. pokoj 19.35 m², 3. pokoj 16.00 m², topení
etážové plynové, k bytu patří koupelna + WC 4.50 m², předsíň 4.50 m², komora 7.28 m², spíž 3.75 m², sklep
10.00 m² a půda 4.30 m², minimální měsíční nájemné 5648,- 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 - 1249 ]
Krakonošovo náměstí čp. 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.
[ 2012 - 1250 ]
Krakonošovo náměstí čp. 129 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 129, o vel. 1+5,
standardní byt, č. bytu 1,2 a 3. podlaží (kuchyň 9.10 m², 1. pokoj 16.50 m², 2. pokoj 27.20 m², 3. pokoj 13.85
m², 4. pokoj 13.50 m², 5. pokoj 17.70 m², topení el. přímotop, k bytu patří koupelna + WC (2. patro) 5.00 m²,
WC + komora (1. patro) 3.00 m², předsíň (přízemí - zádveří) 6.15 m², předsíň (1. patro) 10.00 m², předsíň
(2. patro) 1.75 m², sklep 6.00 m² a půda 12.00 m², minimální měsíční nájemné 7312,- 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 - 1251 ]
MEBYS Trutnov s. r. o.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností MEBYS
Trutnov s. r. o. s účinností od 01.01.2013 dle předloženého návrhu
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
souhlasit s uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností
MEBYS Trutnov s. r. o. s účinností od 01.01.2013 dle předloženého návrhu
*
02.02 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
vzít na vědomí pronájem sportovišť - Koupaliště Trutnov, Krytý Bazén Trutnov, Areál Nivy a Zimní stadion
Trutnov společností MEBYS Trutnov s. r. o. s účinností od 01.01.2013
*
02.03 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
schválit u nájemní smlouvy na pronájem sportovních zařízení Koupaliště Trutnov, Krytý Bazén Trutnov, Areál
Nivy a Zimní stadion Trutnov společností MEBYS Trutnov s. r. o. nájemné ve výši 1 mil. Kč včetně DPH.
[ 2012 - 1252 ]
Sportoviště - provozní doba
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s předloženým návrhem provozní doby sportovišť, které na základě nájemních smluv budou provozovat
společnost MEBYS Trutnov s. r. o. a TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
od 01.01.2013
pověřuje
*
02.01
*
vedoucího majetkového odboru k odsouhlasení změn provozní doby po předchozím projednání se starostou
města
[ 2012 - 1253 ]
Změna názvu Městského bytového podniku Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatků smluv s Městským bytovým podnikem Trutnov, s. r. o., z důvodu změny jeho názvu
na MEBYS Trutnov s. r. o.
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
souhlasit s uzavřením dodatků smluv s Městským bytovým podnikem Trutnov s. r. o. z důvodu změny jeho
názvu na MEBYS Trutnov s. r. o.
[ 2012 - 1254 ]
TJ Lokomotiva Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením předloženého dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 011005, uzavřené dne 01.03.2011
s TĚLOVÝCHOVNOU JEDNOTOU LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s. s účinností od 01.01.2013
[ 2012 - 1255 ]
TJ Lokomotiva Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
souhlasit s uzavřením Smlouvy o převodu práv a povinností při provozu sportovišť dle předloženého znění
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Finanční záležitosti
[ 2012 - 1256 ]
Mimořádné odměny ředitelů PO
rada města
schvaluje
*
01.01
*
mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací dle předloženého návrhu
[ 2012 - 1257 ]
Dohoda s SBD Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření dohody o odvádění poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území města Trutnova mezi městem Trutnov a SBD Trutnov
na dobu dalších dvou let, t.j. na rok 2013 a 2014
[ 2012 - 1258 ]
Finanční příspěvky
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
schválit finanční příspěvek ve výši 20000,- Kč TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou čp. 1, Trutnov 3, jako
příspěvek na částečnou rekonstrukci trávníku na fotbalovém hřišti
neschvaluje
*
02.01
*
finanční příspěvek Trutnovské zeleni, o. p. s., Nádražní 249, Malé Svatoňovice na výchovně vzdělávací
činnosti
[ 2012 - 1259 ]
Rozpočet města na rok 2012 - rozpočtové opatření č. 4
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
schválit "Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2012 - rozpočtové opatření č. 4"
[ 2012 - 1260 ]
Rozpočtové provizorium města na rok 2013
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
stanovit "Rozpočtové provizorium města Trutnova na první dva měsíce roku 2013" dle předloženého návrhu
Různé
[ 2012 - 1261 ]
Název ulice v k. ú. Bohuslavice n. Úpou
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:18.02.2013 *
zrušit bod e) části 6. usnesení zastupitelstva města 2008-176/3 z 25.06.2008, týkající se k. ú. Bohuslavice
nad Úpou: pro ulici, která odbočuje z ulice pod č. 5 a vede k jediné místní továrně, název Tovární
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:18.02.2013 *
schválit v k. ú. Bohuslavice nad Úpou pro ulici, která odbočuje z Mostní ulice a vede k jediné místní továrně,
název K Továrně
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[ 2012 - 1262 ]
Stezka pro pěší a cyklisty Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
a) schválit zařazení stavby "Stezka pro pěší a cyklisty Trutnov - Volanov" do plánu a rozpočtu na rok 2013
v případě poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a zajistit vlastní prostředky tak, aby
pokryly s příspěvkem ze Státního fondu dopravní infrastruktury 100 % uznatelných nákladů a všechny
neuznatelné náklady stavební části
b) aby před použitím finančních prostředků poskytnutých ze SFDI byly uznatelné náklady stavebních částí
akce kryty z vlastních zdrojů
c) aby po dobu minimálně osmi let od schválení závěrečného vyhodnocení akce SFDI nebyl převeden
majetek nabytý z poskytnutých finančních prostředků do vlastnictví třetích osob, nebyl zcizen ani předán
do úplatného užívání třetím osobám s výjimkou vyvolaných investic nebo převodů, vyplývajících
ze zákonných ustanovení. Majetek nebude po tuto dobu zastaven a nebude zatížen právy třetích osob,
vyjma případů, kde toto zatížení vyplývá z platné právní úpravy
d) aby po dobu minimálně osmi let i po jejím uplynutí mohl být tento majetek trvale bezplatně užíván k účelu,
ke kterému je určen, s výjimkou těch případů, kdy možnost úplatného užívání tohoto majetku je upravena
zákonem.
[ 2012 - 1263 ]
Změna č. 1 Územního plánu Trutnov - zadání
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
schválit upravený návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Trutnov
[ 2012 - 1264 ]
Smlouva o spolupráci s ŘSD
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic Praha, správa Hradec Králové, pro koordinaci
činností při realizaci staveb:
a) Trutnov, ul. Na Struze, úprava přechodu pro pěší
b) Trutnov, ul. Žižkova, úprava přechodu pro pěší
c) Trutnov, ul. Husitská, úprava přechodu pro pěší
*
01.02
*
zařazení uvedených staveb v rozsahu nákladů těch částí, které bude hradit město Trutnov, do plánu a
rozpočtu na rok 2013
*
01.03
*
přijetí příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rozsahu dopisu SFDI z 16.08.2012
*
01.04
*
zástupce města Trutnova do hodnotící komise pro výběr zhotovitele uvedených staveb dle předloženého
návrhu
[ 2012 - 1265 ]
Výpůjčka výpočetní techniky
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené s Ministerstvem vnitra ČR dle předloženého
návrhu
*
01.02
*
s bezúplatným převedením zapůjčeného majetku na město Trutnov
[ 2012 - 1266 ]
Sazebník úhrad nákladů na rok 2013
rada města
schvaluje
*
01.01
*
Sazebník úhrad nákladů za poskytnuté služby dle zákona č. 106/1999 Sb. na rok 2013 dle předloženého
návrhu
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[ 2012 - 1267 ]
Statut sociálního fondu a Kolektivní smlouva
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
schválit dodatek č. 1 Statutu sociálního fondu města Trutnova v předloženém znění
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
schválit dodatek č. 2 Kolektivní smlouvy, uzavřené mezi městem Trutnov a Základní organizací Odborového
svazu státních orgánů a organizací Městský úřad Trutnov v předloženém znění
[ 2012 - 1268 ]
Odměny pro ředitele škol a školského zařízení
rada města
schvaluje
*
01.01
*
odměny ředitelům ZŠ, MŠ, ZUŠ a SVČ dle předloženého návrhu
[ 2012 - 1269 ]
Most k životu o. p. s.
rada města
jmenuje
*
01.01
*
Ing. Zdeňka Kopeckého členem dozorčí rady společnosti Most k životu o. p. s., se sídlem ul. Šikmá 300,
Trutnov 3, dle předloženého návrhu
*
01.02
*
Mgr. Jaroslavu Maršíkovou členkou správní rady společnosti Most k životu o. p. s., se sídlem ul. Šikmá 300,
Trutnov 3, na další funkční období dle předloženého návrhu
[ 2012 - 1270 ]
Zřizovací listiny PO města - změny
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
schválit
- dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38
- dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní školy, Trutnov, Komenského 399
- dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Trutnov, V Domcích 488
- dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536
- dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Trutnov 3, Náchodská 18
- dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1
- dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní umělecké školy Trutnov
- dodatek č. 4 zřizovací listiny Mateřské školy, Trutnov
- dodatek č. 1 zřizovací listiny Střediska volného času, Trutnov
- dodatek č. 1 zřizovací listiny Domova pro seniory Trutnov
- dodatek č. 2 zřizovací listiny Městských jeslí Trutnov
- dodatek č. 4 zřizovací listiny Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené
dle předloženého návrhu
[ 2012 - 1271 ]
Informace k soudním sporům města
rada města
bere na vědomí
*
01.01
stav probíhajících soudních sporů

*

souhlasí
*
02.01
*
s tím, že nebude podáno odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově č.j. 9C 37/2010 - 129 ze dne
30.10.2012
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[ 2012 - 1272 ]
Změna a doplnění Zásad č. 3/2010
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:17.12.2012 *
schválit změny a doplnění Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu
města Trutnova dle předloženého návrhu
[ 2012 - 1273 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
pí Květě Klustové měření tuků a BMI bioelektrickou metodou na Horské ulici u prodejny elektro společnosti
ELMONT-CH, s. r. o. a to v období od 01.01.2013 do 31.12.2013
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:14.12.2012 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
[ 2012 - 1274 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na čtvrtek 20.12.2012 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

