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souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(166 m²) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba
či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2016 - 12 ]
st. p. 76/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část st. p. 76/2 (36 m²) v k. ú. Trutnov na dobu určitou,
a to od 01.03.2016 do 28.02.2017 společnosti Castrum Scheczler, s.r.o., za účelem rekonstrukce budovy
čp. 60 za nájemné ve výši 5,00 Kč/m²/rok.
*
01.02
*
s užíváním průjezdu u budovy čp. 162 na st. p. 76/2 v k. ú. Trutnov po dobu rekonstrukce domu čp. 60.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2016 - 13 ]
p. p. 2120, k. ú. Horní Staré Město a další
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 29.02.2016 *
schválit prodej části p. p. 2120 (okapové chodníčky, cca 60 m²) za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m² a části
p. p. 2120 (přístupové chodníčky, cca 40 m²) za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m², vše v k. ú. Horní Staré
Město, Společenství vlastníků jednotek Úpská 550, 551, 552, Trutnov 2. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem.
*
01.02 Urč: zastupitelstvo města
T: 29.02.2016 *
schválit prodej st. p. 1265 (659 m²) v k. ú. Horní Staré Město pod domem čp. 550-552 jednotlivým vlastníkům
bytových jednotek Společenství vlastníků jednotek Úpská 550, 551, 552, Trutnov 2 za kupní cenu ve výši
200,00 Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2016 - 14 ]
p. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 29.02.2016 *
schválit prodej části p. p.
a části p. p.
(celkem 115 m²) v k. ú. Voletiny p.
za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
*
01.02 Urč: zastupitelstvo města
T: 29.02.2016 *
schválit prodej části p. p.
a části p. p.
(celkem 136 m²) v k. ú. Voletiny manž.
za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2016 - 15 ]
p. p. 1625/1, p. p. 1540/3, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 29.02.2016 *
schválit bezúplatný převod části p. p. 1625/1 (cca 1500 m²) a části p. p. 1540/3 (cca 60 m²), vše
v k. ú. Trutnov, ve vlastnictví Královéhradeckého kraje do majetku města Trutnova. Veškeré náklady spojené
s převodem hradí nabyvatel.
[ 2016 - 16 ]
p. p.
a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 29.02.2016 *
souhlasit se směnou části p. p.
(2170 m²) v majetku p.
za část p. p.
(2170 m²)
v majetku města Trutnova, obě v k. ú. Poříčí u Trutnova. Směna proběhne bez finančního vyrovnání, veškeré
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náklady spojené s převodem uhradí p.
(GP, kolek, daně, atd.).
vybuduje na vlastní náklady přístupovou (z části štěrkovou) komunikaci na části p. p.
,
na části p. p.
, na části p. p.
a části p. p.
v k. ú. Poříčí u Trutnova k zajištění přístupu města
Trutnova na pozemky v jeho vlastnictví (p. p.
a p. p.
). Do 1 roku po kolaudaci bude komunikace
bezúplatně převedena na město Trutnov.
[ 2016 - 17 ]
p. p. 802/2, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
nedoporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 29.02.2016 *
schválit bezúplatný převod p. p. 802/2 (1543 m²) v k. ú. Studenec u Trutnova do majetku města Trutnova
od České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2016 - 18 ]
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části 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 Kč/rok.
[ 2016 - 19 ]
p. p. 2228/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části 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.
[ 2016 - 20 ]
p. p. 945/9 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem 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.
[ 2016 - 21 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(cca 13 m²) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 3 roky panu
manipulační plochu (umístění dřeva a stavebního kamene) za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok.

jako

[ 2016 - 22 ]
p. p. 271 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.00
*
výpůjčku části p. p. 271 (cca 25000 m²) a části 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,
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[ 2016 - 29 ]
p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky
na části p. p.
v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu 6 m² k panující p. p. 251 v k. ú. Dolní Staré
Město ve vlastnictví pana
. Jednotková cena činí 40,00 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2016 - 30 ]
p. p. 217/5 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti VAK Trutnov, a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování kanalizačního a vodovodního řadu na části p. p. 217/5, p. p. 237/45 a p. p. 236/262
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 125 m². Jednorázová cena činí 1000,00 Kč/m² + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2016 - 31 ]
p. p. 512, k. ú. Dolní 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 NN na části p. p. 512 v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém
rozsahu 4 m². Jednotková cena činí 117,00 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2016 - 32 ]
Krakonošovo nám. 23 (č. b. 7)
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. 23, č. b. 7, 1. podlaží
o velikosti 1 + 3 (kuchyň 11,81 m², 1. pokoj 13,70 m², 2. pokoj 18,95 m², 3. pokoj 16,01 m², sprchový kout
0,98 m², WC 1,16 m², předsíň 10,39 m², schodiště 4,11 m², schodiště 6,28 m², schodiště 9,89 m²,
půda 77,76 m² a sklep 20,25 m²), topení dálkové. Minimální měsíční nájemné 7 863,00 Kč.
V bytě je vodoměr a měřidlo tepla. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu:
STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu,
SV 100,00 Kč/osoba, ohřev TV 100,00 Kč/osoba, teplo 800,00 Kč/byt, úklid 80,00 Kč/byt a domovní služby
20,00 Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné
a zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období
nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2016 - 33 ]
Krakonošovo nám. 23 (č. b. 4)
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. 23, č. b. 4, 3. podlaží
o vel. 1 + 1 (kuchyň 8,11 m², 1. pokoj 32,89 m², koupelna 1,20 m² + WC, předsíň 6,08 m² a sklep 4,00 m²),
topení dálkové. Minimální měsíční nájemné 2 864,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, vodoměr a měřidlo tepla. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním
bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba - dle trvalého pobytu,
SV 100,00 Kč/osoba, ohřev TV 100,00 Kč/osoba, teplo 800,00 Kč/byt a domovní služby 20,00 Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné
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ukládá
*
02.01
*
Ing. Francovi zajistit uzavření smlouvy s ŘSD ČR do 08.02.2016.
[ 2016 - 40 ]
Spolupráce na přípravě česko-polských projektů
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 29.02.2016 *
schválit změnu usnesení zastupitelstva č. ZM 2015 - 262/5 ze dne 07.12.2015 v bodě 02.03 doplněním
partnerů projektu o Gminu Dobromierz.
[ 2016 - 41 ]
Bezplatné použití loga města Trutnova
rada města
uděluje
*
01.01
*
časově neomezený souhlas s používáním jednotného vizuálního stylu města Trutnova v souladu
s Manuálem jednotného vizuálního stylu města Trutnova příspěvkové organizaci Turistické informační
centrum Trutnov.
[ 2016 - 42 ]
Veřejnoprávní smlouva na činnost městské policie
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč: zastupitelstvo města
T: 29.02.2016 *
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii Městskou
policií Trutnov na území obce Velké Svatoňovice dle předloženého návrhu.
[ 2016 - 43 ]
Smlouva o krátkodobém pronájmu č. 2/2015 - dodatek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření Dodatku č. 1 o krátkodobém pronájmu mezi společností AUTOSTYL, a.s. (pronajímatel) a městem
Trutnovem (nájemcem), v předloženém znění.
[ 2016 - 44 ]
Koncepce prevence kriminality na léta 2016-2020
rada města
schvaluje
*
01.01
*
Koncepci prevence kriminality na léta 2016 - 2020 dle předloženého návrhu.
[ 2016 - 45 ]
"Modernizace kamerového systému 2016" - žádost o dotaci
rada města
schvaluje
*
01.01
*
předložení žádosti o státní účelovou dotaci Ministerstva vnitra ČR k projektu "Modernizace kamerového
systému 2016".
[ 2016 - 46 ]
Systémové změny v příspěvkových organizacích města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s předloženým záměrem systémových změn ve vybraných příspěvkových organizacích města a s jeho
dalším rozpracováním za účelem projednání v Zastupitelstvu města Trutnova.
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[ 2016 - 47 ]
Zápis k PŠD na školní rok 2016/2017
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
místo a dobu zápisu k povinné školní docházce (do prvního ročníku základního vzdělávání) na školní rok
2016/2017 v základních školách zřizovaných městem Trutnovem,
*
01.02
*
splnění povinnosti Městského úřadu Trutnov v souvislosti s ustanovením § 36 odst. 8 zákona č. 561/2004
Sb., v platném znění.
[ 2016 - 48 ]
Petice "Ne prodeji kulturního klubu Nivy"
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
petici obyvatel nazvanou "Ne prodeji kulturního klubu Nivy".
schvaluje
*
02.01
*
text odpovědi na petici nazvanou "Ne prodeji kulturního klubu Nivy".
[ 2016 - 49 ]
Petice - nesouhlas s provozovnou Palackého čp. 139
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
petici obyvatel vyjadřující nesouhlas s povolením jakékoliv provozovny v čp. 139 ul. Palackého Trutnov.
schvaluje
*
02.01
*
text odpovědi na petici obyvatel vyjadřující nesouhlas s povolením jakékoliv provozovny v čp. 139
ul. Palackého Trutnov.
[ 2016 - 50 ]
První občan města roku 2016
rada města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,00 Kč prvnímu občanu města Trutnova narozenému v roce
2016, kterým je
, nar.
hod. v Trutnově.
[ 2016 - 51 ]
BK-servis s. r. o. - vyhodnocení poskytování služeb
rada města
schvaluje
*
01.01
*
kritéria pro závěrečné vyhodnocení plnění smlouvy o poskytování reklamních a propagačních služeb
uzavřené se společností BK-servis s. r. o., v předloženém znění.
[ 2016 - 52 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
schvaluje
*
01.01
*
paní
měření tuků a BMI bioelektrickou metodou na Horské ulici u prodejny elektro
společnosti ELMONT-CH s.r.o. a to v období od 01.01.2016 do 31.12.2016.
ukládá
*
02.01
*
Ing. Kopeckému informovat žadatele o rozhodnutí rady města.
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[ 2016 - 53 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 25. 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
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