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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2011 - 1 ]
P. Holého - garáž bez č.p./č.e.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
schválit záměr prodeje nemovitostí - objekt občanské vybavenosti - garáže bez č.p./č.e. na pozemku st. p.
3214, spolu s pozemkem st. p. 3214, vše v ulici P. Holého, části obce Horní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov,
obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů, mimo Zásad pro prodej..., za nabídkovou cenu 300000,- Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2011 - 2 ]
Palackého čp. 107
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 107 ul. Palackého, umístěné v I. NP o celkové výměře 18.80

4

m² (1 prodejna 18.00 m² a 1 výloha 0.80 m²) s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 30.04.2011
Š
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 107 ul. Palackého, umístěné v I. NP
o celkové výměře 18.80 m² (1 prodejna 18.00 m² a 1 výloha 0.80 m²) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou
pro jednání ve výši 2190,- Kč/m²/rok za kancelář a výlohu, 1095,- Kč/m²/rok za provozovnu služeb, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny,
videoterminálu a sázkové kanceláře.
[ 2011 - 3 ]
Komenského čp. 399 - HELION.CZ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část střechy o celkové výměře 175.50 m² budovy čp. 399 ul.
Komenského, umístěné na st. p. 1993/1 a st. p. 1993/2 v k. ú. Trutnov, část obce Horní Předměstí, obchodní
firmě HELION.CZ s. r. o., se sídlem Lípová 69, Trutnov, na dobu určitou 20 let za nájemné ve výši 15000,Kč/rok + DPH (dle aktuální sazby) za předmět pronájmu, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem vybudování fotovoltaické elektrárny na náklady nájemce.
Nájemce musí na vlastní náklady splnit tyto podmínky:
1. Stavební úpravy budou v souladu se schváleným územním plánem města Trutnova
2. Statický posudek prokáže, že stavební úpravy nebudou negativně ovlivňovat stabilitu stavby
3. Požárně bezpečnostní řešení stavby prokáže, že stavební úpravy nebudou negativně ovlivňovat požární
bezpečnost stavby
4. Projektová dokumentace fotovoltaických panelů bude v souladu s požadavky a bude odsouhlasena
společností ČEZ Distribuce, a. s.
5. Nájemce převezme veškeré záruky za dodavatelskou firmu, která realizovala rekonstrukci střechy, a to
včetně sjednaných lhůt pro jejich odstranění
6. V případě, že dojde ke vzniku vad střešního pláště, které nebudou předmětem poskytované záruky,
umožní nájemce realizaci prací spojených s odstraněním vzniklých vad, které si bude zajišťovat pronajímatel
(nebo vlastník objektu) a to v termínu, který určí vlastník objektu
7. Jakékoliv změny technologie FVE budou před její montáží odsouhlaseny ze strany vlastníka objektu
8. Nájemce bude na vlastní náklady zajišťovat běžnou údržbu střechy
9. Při ukončení nájemního vztahu nájemce na vlastní náklady odstraní solární panely a předá střechu
v provozuschopném stavu
10. Zřízení likvidačního fondu - pronajímatel zřídí účet, na který bude nájemce měsíčně zasílat částku
ve výši 100,- Kč. Nájemce má z nájemní smlouvy povinnost provést demontáž zařízení, případně likvidaci
FVE. Pokud tak neučiní, případně firma zanikne, budou finanční prostředky uložené na tomto účtu použity
na likvidaci FVE. V opačném případě budou finanční prostředky vráceny nájemci. Neplnění tohoto
ustanovení je výpovědním důvodem.
11. Ostatní podmínky dle nájemní smlouvy.
[ 2011 - 4 ]
Komenského čp. 399 - fi Šťovíček
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část střechy o celkové výměře 175.50 m² budovy čp. 399 ul.
Komenského, umístěné na st. p. 1993/1 a st. p. 1993/2 v k. ú. Trutnov, část obce Horní Předměstí,
Š
, na dobu určitou 20 let za nájemné ve výši
15000,- Kč/rok + DPH (dle aktuální sazby) za předmět pronájmu, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem vybudování fotovoltaické elektrárny na náklady nájemce.
Nájemce musí na vlastní náklady splnit tyto podmínky:
1. Stavební úpravy budou v souladu se schváleným územním plánem města Trutnova
2. Statický posudek prokáže, že stavební úpravy nebudou negativně ovlivňovat stabilitu stavby
3. Požárně bezpečnostní řešení stavby prokáže, že stavební úpravy nebudou negativně ovlivňovat požární
bezpečnost stavby
4. Projektová dokumentace fotovoltaických panelů bude v souladu s požadavky a bude odsouhlasena
společností ČEZ Distribuce, a. s.
5. Nájemce převezme veškeré záruky za dodavatelskou firmu, která realizovala rekonstrukci střechy, a to
včetně sjednaných lhůt pro jejich odstranění
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6. V případě, že dojde ke vzniku vad střešního pláště, které nebudou předmětem poskytované záruky,
umožní nájemce realizaci prací spojených s odstraněním vzniklých vad, které si bude zajišťovat pronajímatel
(nebo vlastník objektu) a to v termínu, který určí vlastník objektu
7. Jakékoliv změny technologie FVE budou před její montáží odsouhlaseny ze strany vlastníka objektu
8. Nájemce bude na vlastní náklady zajišťovat běžnou údržbu střechy
9. Při ukončení nájemního vztahu nájemce na vlastní náklady odstraní solární panely a předá střechu
v provozuschopném stavu
10. Zřízení likvidačního fondu - pronajímatel zřídí účet, na který bude nájemce měsíčně zasílat částku
ve výši 100,- Kč. Nájemce má z nájemní smlouvy povinnost provést demontáž zařízení, případně likvidaci
FVE. Pokud tak neučiní, případně firma zanikne, budou finanční prostředky uložené na tomto účtu použity
na likvidaci FVE. V opačném případě budou finanční prostředky vráceny nájemci. Neplnění tohoto
ustanovení je výpovědním důvodem.
11. Ostatní podmínky dle nájemní smlouvy.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2011 - 5 ]
Bulharská čp. 56
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 56 Bulharská, umístěné v I. NP o celkové výměře
146.00 m² (2 prodejny 56.00 m² a 22.80 m², 2 výlohy o celkové výměře 2.90 m², 1 kuchyňka 3.10 m², 1 sklad
2.40 m², 3 chodby o celkové výměře 42.80 m², 1 zádveří 2.90 m², šatna 8.20 m², umývárna 1.40 m², WC
1.40 m², kotelna 2.10 m²) s firmou MOUSA glas, s. r. o., 5. května 505, Svoboda nad Úpou, na dobu určitou
dalších 5 let za nájemné ve výši 2193.75 Kč/m²/rok za prodejny, výlohy, 1096.90 Kč/m²/rok za kuchyňku,
sklad, chodby, zádveří, 688.70 Kč/m²/rok za šatnu, umývárnu, soc. zařízení a 553.30 Kč/m²/rok za kotelnu
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování prodejny skla, porcelánu
a upomínkových předmětů. 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.
[ 2011 - 6 ]
Krakonošovo náměstí čp. 126
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 126 Krakonošovo náměstí, umístěné v I. NP
o celkové výměře 75.47 m² (1 prodejna 28.03 m², 4 sklady o celkové výměře 37.99 m² a 1 WC 9.45 m²)
Trutnov, na dobu určitou do 31.12.2011 za nájemné ve výši
2193,70 Kč/m²/rok za prodejnu, 1096,90 Kč/m²/rok za sklady, 688,60 Kč/m²/rok za WC, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny akvaristiky a potřeb
pro chovatele. 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.
[ 2011 - 7 ]
Krakonošovo náměstí čp. 132
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 132 Krakonošovo náměstí, umístěné v I. NP
o celkové výměře 69.75 m² (prodejna - masna 31.35 m², sklad 12.43 m², příjem zboží 9.96 m², šatna a denní
místnost 12.87 m², umývárna 1.65 m², WC 1.49 m²) s
Trutnov, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši 151440,- Kč/rok za celé nebytové
prostory včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování prodejny
řeznictví a uzenářství. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému
způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru
nájemci uhrazeno.
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Pozemky - záměr města
[ 2011 - 8 ]

k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p
v k. ú. Horní Staré Město
za účelem rozšíření svých pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Veškeré
náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 9 ]
k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část
v k. ú. Starý Rokytník
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 90000,- Kč. Veškeré náklady
spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 10 ]
p. p. 1271, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 1271 (961 m²) v k. ú. Trutnov spol. Trutnov Upa Valley hotel
s. r. o. za účelem vybudování parkoviště pro penzion Úsvit za kupní cenu 600,- Kč/m². Veškeré náklady
spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 11 ]
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
v k. ú. Bohuslavice nad Úpou
za účelem ponechání stávajícího přístřešku pro auto za nájemné 10,- Kč/m²/rok na
dobu určitou 5 let od 01.03.2011
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 270024 s
dohodou k 31.01.2011
[ 2011 - 12 ]
p. p. 292/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru výpůjčky pozemkových parcel v k. ú. Poříčí u Trutnova:
č. 292/1 (0.9 m²), č. 1408/3 (86.6 m²), č. 626/2 (195 m²), č. 553/3 (29.4 m²), č. 550/2 (3.8 m²), č. 557 (1136
m²), č. 550/1 (73.7 m²), č. 567/1 (303.6 m²), č. 567/2 (38.4 m²), č. 550/5 (58.2 m²), č. 599/8 (50 m²), č. 599/18
(34.7 m²), č. 599/38 (118.6 m²) a č. 571 (2.2 m²) Královéhradeckému kraji za účelem rekonstrukce silnice
v ul. Petříkovická na dobu určitou do kolaudace stavby s tím, že u trvalých záborů na komunikaci
Královéhradecký kraj požádá do 30 dnů po kolaudaci stavby o vykoupení pozemků.
[ 2011 - 13 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout a následně prodat část p. p.
v k. ú. Trutnov za účelem výstavby 2 řadových garáží
za následujících
podmínek:
- nájemné do doby kolaudace stavby, t.j. do 31.12.2011, bude ve výši 50,- Kč/m²/rok
- do 60 dnů po kolaudaci stavby bude pozemek prodán za nabízenou kupní cenu 650,- Kč/m²
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- kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí
- nová nájemní smlouva nahradí stávající nájemní smlouvu č. 280026, uzavřenou
.
[ 2011 - 14 ]

k. ú. Horní Staré Město a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města směnit část
v k. ú. Horní Staré Město v majetku
) v k. ú. Horní Staré Město a část
v k. ú.
Trutnov v majetku města Trutnova s tím, že náklady spojené s převodem budou hrazeny každou stranou
z jedné poloviny. Žadatel uhradí případný rozdíl v cenách pozemků stanovený znaleckým posudkem.
[ 2011 - 15 ]
p. p. 410/6, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s obecným zveřejněním záměru města prodat p. p. 410/6 (835 m²) v k. ú. Starý Rokytník za min. kupní cenu
100,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem mimo daně z převodu nemovitostí hradí kupující.
Pozemek je dle územního plánu veden jako zeleň s možností zřízení zahrádky.
[ 2011 - 16 ]
, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p
v k. ú. Dolní Staré Město manželům Ivě a
za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu určitou do doby kolaudace stavby, t.j. do 31.12.2016
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s prodejem
v k. ú. Dolní Staré Město
za nabídnutou kupní cenu 421,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s převodem mimo daně z převodu
nemovitostí hradí kupující. Smlouva bude uzavřena do 60 dnů po kolaudaci stavby.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2011 - 17 ]
p. p. 561/19, k. ú. Bohuslavice nad Úpu a další
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s úplatným převodem p. p. 561/19 (285 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou a p. p. 1510/34 v k. ú.
Poříčí u Trutnova ze Statku Kovársko s. p. v likvidaci na město Trutnov za kupní cenu 50,- Kč/m² s tím, že
náklady spojené s převodem mimo daně z převodu nemovitostí hradí kupující.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
nesouhlasit s úplatným převodem p. p. 317/28 (11 m²) a p. p. 317/29 (304 m²) v k. ú. Trutnov ze Statku
Kovársko s. p. v likvidaci na město Trutnov
[ 2011 - 18 ]
p. p. 2471, p. p. 3007, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s prodejem části p. p. 2471/7 (cca 30 m²) a p. p. 3007 (5 m²) v k. ú. Trutnov za účelem rozšíření
pozemku Společenství vlastníků jednotek Polská 189, Trutnov, za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že veškeré
náklady, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
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[ 2011 - 19 ]
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s prodejem p. p.
v k. ú. Poříčí u Trutnova p
za účelem rozšíření
svých pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, hradí kupující
[ 2011 - 20 ]
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s prodejem
v k. ú. Starý Rokytník
do ideálního spoluvlastnictví za účelem rozšíření svých pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2011 - 21 ]
p. p. 602/94, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s prodejem p. p. 602/94 (cca 120 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek Kpt. Jaroše
333, 334, 335, Trutnov, z toho 102 m² za účelem zřízení okapových chodníčků za kupní cenu 1,- Kč/m² a cca
18 m² za cenu 250,- Kč/m² za účelem umístění přístřešků pro popelnice. Veškeré náklady spojené
s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 22 ]
p. p. 602/94, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s prodejem p.p. 602/94 (cca 6 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek Kpt. Jaroše 339,
Trutnov - Dolní Předměstí za účelem umístění přístřešků pro popelnice za kupní cenu 250,- Kč/m². Veškeré
náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
2
[ 2011 - 23 ]
k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s prodejem
v k.ú. Trutnov
k rozšíření
vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 24 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s prodejem p. p.
v k. ú. Trutnov za účelem rozšíření vlastních pozemků vlastníkům
jednotek v domě čp
v k. ú. Trutnov, a to v rozsahu, v jakém tito vlastníci jednotek mají
spoluvlastnický podíl na společných částech domu čp.
v k. ú. Trutnov, za cenu 250,Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 25 ]
p. p. 2656/443 a další, k.ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit se směnou p. p. 2656/443, p. p. 2656/457 a části p. p. 2656/451 (celkem cca 387 m²) v k. ú.
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Trutnov ve vlastnictví společnosti INGSERVIS s. r. o., za p. p. 2656/444, část p. p. 2656/120 a část p. p.
2656/102 (celkem cca 376 m²) v k. ú. Trutnov v majetku města Trutnova, bez finančního dorovnání a s tím,
že geometrický plán uhradí žadatel, ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny každou stranou
z jedné poloviny.
[ 2011 - 26 ]
, k. ú. Voletiny
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s prodejem části p. p.
v k. ú. Voletiny p.
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem
hradí kupující.
[ 2011 - 27 ]

, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s prodejem části
v k. ú. Horní Staré Město
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 605,- Kč/m². Nájemní vztah přechází
na budoucího nabyvatele pozemku. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně
z převodu nemovitostí.
[ 2011 - 28 ]
st. p. 335 a další, k.ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s prodejem části st. p. 335 (cca 25 m²), st. p. 193 (208 m²), st. p. 336 (60 m²), část p. p. 2201/1
(cca 1146 m²), st. p. 194 (207 m²), st. p. 337 (59 m²) a st. p. 195 (205 m²) v k. ú. Horní Staré Město
společnosti Step TRUTNOV a. s., za účelem rozšíření svých pozemků za kupní cenu ve výši 605,- Kč/m²
s tím, že veškeré náklady mimo daně z převodu nemovitostí hradí kupující. V případě vybudování
komunikace na pozemku p. p. 2201/1 a části st. p. 335 v k. ú. Horní Staré Město se musí dodržet podmínky:
- komunikace bude sloužit pouze pro osobní automobily
- investor zajistí osazení dopravního značení, omezující vjezd vozidlům přesahujícím tonáž 3.5 t
[ 2011 - 29 ]
p. p. 236/27, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s prodejem p. p. 236/27 (367 m²) v k. ú. Trutnov za účelem rozšíření pozemku Společenství
vlastníků jednotek domu čp. 583 ulice V. Nováka v Trutnově a čp. 585 ulice Blanická v Trutnově, za kupní
cenu 250,- Kč/m² s tím, že na kupujícího přechází nájemní vztah dle nájemní smlouvy č.930 588 a veškeré
náklady mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 30 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s prodejem části
v k. ú. Trutnov
za účelem
rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně
z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 31 ]

k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s prodejem části
v k. ú. Bojiště u Trutnova
za účelem rozšíření svých pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
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náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2011 - 32 ]

k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s prodejem části
v k. ú. Bojiště u Trutnova
za účelem
rozšíření svých pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2011 - 33 ]
, k. ú. Libeč
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s prodejem části p. p
v k. ú. Libeč
za účelem výstavby garáže za kupní cenu 200,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně
z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 34 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s prodejem části st.
v k. ú.
Trutnov
za účelem rozšíření svých nemovitostí (pozemek pod domem a dvorek) za kupní
cenu 250,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 35 ]
p. p. 1239/1 a další, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s prodejem p. p. 1239/1 (34213 m²), p. p. 1239/3 (21748 m²), st. p. 208 (1240 m²), st. p. 212 (1236
m²), st. p. 207 (87 m²), st. p. 214 (124 m²) a části p. p. 1331/1 (cca 785 m²) v k. ú. Volanov společnosti
MODELA TRUTNOV s. r. o. k podnikatelským účelům za nabízenou kupní cenu 50,- Kč/m². Veškeré náklady
spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 36 ]
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
souhlasit s prodejem části

T:21.02.2011 *
v k. ú. Trutnov do ideálního spoluvlastnictví

za účelem
rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně
z převodu nemovitostí, hradí kupující.

[ 2011 - 37 ]
p. p. 2559, p. p. 2560, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
nesouhlasit s prodejem částí p. p. 2559 a části p. p. 2560 v k. ú. Trutnov spol. CIB Lands, s. r. o., za účelem
parkování k budově čp. 634 ul. Horská
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Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2011 - 38 ]
p. p. 1496/12, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 250036, uzavřené s
v k. ú. Trutnov dohodou k 31.12.2010 z důvodu odstranění stánku.
[ 2011 - 39 ]
p. p. 313/3, k.ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním výpovědi z nájemní smlouvy č. 260072, uzavřené s
313/3 v k. ú. Horní Staré Město, z důvodu neplacení nájemného
*
01.02
*
s odpisem dlužné částky nájemného z nájemní smlouvy č. 260072

na pronájem části p. p. 1496/12

na pronájem části p. p.

[ 2011 - 40 ]
p. p. 1486/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1486/3 (cca 390 m²) v k. ú. Trutnov p.
k zahrádkářským účelům
za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem
projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2011 - 41 ]
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 2213/15 (30 m²) v k. ú. Trutnov společnosti BOWLING-CENTRUM s. r. o. za účelem
přístupu na vlastní pozemek za nájemné 10,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou
[ 2011 - 42 ]
p. p. 150/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 150/4 (cca 530 m²) v k. ú. Trutnov
za účelem údržby zeleně a
manipulační plochy (přístup k zadní části domu, úklid sněhu), za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou
[ 2011 - 43 ]
p. p. 780/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 780/1 (cca 48 m²) v k. ú. Horní Staré Město
k zahrádkářským
účelům za nájemné 2,- Kč/m²/rok a cca 6 m² k umístění chatky za nájemné 7,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou
s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2011 - 44 ]
p. p. 1980/2, p. p. 2047, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1980/2 (cca 2 m²) a části p. p. 2047 (2 m²) v k. ú. Horní Staré Město
za účelem umístění směrové tabule za nájemné 1500,- Kč/m² pohledové plochy/rok na dobu určitou
do 28.02.2015
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[ 2011 - 45 ]
TJ Lokomotiva Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem níže uvedeného nemovitého majeteku, včetně nebytových prostor, v obci Trutnov
Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov o. s. za účelem zajištění sportovní činnosti na dobu určitou
do 31.12.2025 za roční nájemné 450,- Kč s tím, že nájemce bude na své náklady zajišťovat údržbu
předmětu pronájmu, provádět jeho opravy do výše 20000,- Kč za jednu opravu, celkem nejvýše do částky
200000,- Kč ročně (případnou údržbu a opravy nad limity výše uvedené nájemce nejprve projedná a
dohodne s pronajímatelem), dále s podmínkou, že u bodu 4 Areál cyklotrialu, bude mít pronajímatel možnost
ukončit pronájem z důvodu realizace investiční akce města, týkající se výstavby komunikace v dané lokalitě
ve lhůtě 3 měsíců, přičemž výše nájemného zůstane zachována. Předmětem nájmu bude dále technologické
vybavení, zařízení a movité věci.
Předmět nájmu:
1. Areál kanoistiky v k. ú. Poříčí u Trutnova, nacházející se za mostem, v ul. K Mostu
a) st. p. 278, výměře 59 m²
b) objekt občanské vybavenosti na st. p. 278 jako klubovna kanoistického oddílu a technické vybavení oddílu
2. Areál krytého plaveckého bazénu v k. ú. Trutnov ul. Na Lukách
a) st. p. 4414, výměra 2001 m² - pozemek pod objektem plaveckého bazénu čp. 432
b) objekt plaveckého bazénu čp. 432 na st. p. 4414, včetně movitých věcí, nacházejících se v objektu
plaveckého bazénu, za účelem provozování veřejného plavání a ke sportovní činnosti plaveckého oddílu
(posilovny, masáže, apod.)
3. Areál kuželkářů v k. ú. Trutnov, ul. Polská, nacházející se u podnikatelské školy
a) p. p. 702/2, výměra 68 m², jako manipulační plocha
b) st. p. 616 (1240 m²), z části k umístění objektu kuželny čp. 96 a z části jako manipulační plocha
c) objekt kuželny čp. 96 na st. p. 616 ke sportovní činnosti oddílu kuželek
4. Areál cyklotrialu
a) část p. p. 55 (cca 3000 m²) v k. ú. Dolní Staré Město, ul. Horská, naproti zahradnictví Mečíř, ke sportovní
činnosti oddílu cyklotrialu
5. Areál Nivy, v k. ú. Trutnov
a) st. p. 535/1 (2174 m²) pod objektem haly čp. 568
b) objekt sportovní haly čp. 568 na st. p. 535/1
c) st. p. 3999 (1207 m²)
d) st. p. 4705 (138 m²) - pozemek pod objektem šaten
e) p. p. 191/1 (11481 m²) jako doprovodná zeleň
f) p. p. 191/4 (3726 m²) jako doprovodná zeleň
g) p. p. 191/5 (2183 m²) - volejbalové hřiště
6. Areál tenisu v k. ú. Trutnov, nacházející se mezi areálem letního koupaliště a fotbalovým hřištěm
a) st. p. 2983 (848 m²) - z části pod objektem a z části jako manipulační plocha
b) objekt na st. p. 2983 - tenisová klubovna a soc. zařízení tenisového oddílu bez č. p.
c) p. p. 799/2 (3923 m²) - tenisové kurty
d) p. p. 790/2 (2150 m²) - volejbalové hřiště
7. Areál městského koupaliště v k. ú. Trutnov
a) st. p. 5748 (1569 m²)
b) provozní objekt čp. 461 na st. p. 5748 a na části p. p. 790/3, vyjma nebytového prostoru sestávajícího
z 15 místností pronajatých společnosti TAXI SKÚTR, s. r. o., za účelem provozování restauračního zařízení,
včetně movitých věcí, nacházejících se v objektu areálu městského koupaliště
c) p. p. 790/1 (3595 m²) - areál koupaliště (bazény, příslušenství)
d) p. p. 790/3 (9994 m²) - pláž, chodníčky, cestičky, ostatní plážová zařízení, dětské hřiště a zeleň
8. Areál dvou fotbalových hřišť s tribunou, v k. ú. Trutnov
a) st. p. 5573 (1861 m²)
b) objekt nové tribuny čp. 466 na st. p. 5573
c) p. p. 799/1 (22200 m²) - travnaté hřiště s atletickou dráhou a ochozy pro diváky
d) p. p. 799/3 (1876 m²) - plocha bývalého doskočiště a sjezdu ze skokanského můstku
e) část p. p. 799/6 (cca 1006 m²) - zeleň u plotu tenisových kurtů
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f) p. p. 815/1 (11337 m²) - travnaté hřiště a ochozy pro diváky vedle zimního stadionu
g) p. p. 815/2 (1167 m²) - přístupová cesta do areálu
h) st. p. 1728 (27 m²) a objekt na st. p. 1728 (vč. vybavenosti)
ch) st. p. 2988 (84 m²) a objekt na st. p. 2988 (garáž)
i) st. p. 2989 (37 m²) a objekt na st. p. 2989 (objekt občanské vybavenosti)
j) st. p. 3961 (120 m²) a garáže na st. p. 3961
9. Areál bývalého tréninkového škvárového hřiště v k. ú. Trutnov
p. p. 771 (5826 m²) v k. ú. Trutnov, nacházející se za městským koupalištěm – bývalé škvárové hřiště
10. Areál zimního stadionu v k. ú. Trutnov
a) p. p. 2557 (658 m²)
b) část p. p. 2571 (1448 m²)
c) st. p. 3655 (577 m²)
d) st. p. 4875 (4025 m²)
e) objekt haly zimního stadionu na st. p. 4875 včetně dalších staveb souvisejících s provozem haly (šatny,
stanoviště pro rolbu atd.), jejichž soupis je nedílnou součástí této smlouvy
f) technologické vybavení zimního stadionu, součástí, další vybavení a věcí sloužících k provozu zimního
stadionu, jejichž soupis je nedílnou součástí této smlouvy.
Nová nájemní smlouva nahradí stávající nájemní smlouvu č. 240779, ostatní ujednání nájemní smlouvy č.
240779 zůstávají nezměněny.
[ 2011 - 46 ]
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2471/7 (cca 39 m²)v k. ú. Trutnov
na dobu určitou
do 31.12.2011 za účelem vybudování chodníku, který následně bude převeden na město Trutnov.
[ 2011 - 47 ]
p. p. 2083, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím výpůjčky části p. p. 2083 (458 m²) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Tichá, Bytovému družstvu
Tichá k umístění lešení a zařízení staveniště za účelem zateplení a opravy balkonů u čp. 523 - 524 Tichá
na dobu určitou od 01.02.2011 do 30.09.2011
[ 2011 - 48 ]
st. p. 38, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 38 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Jihoslovanská,
k umístění
stojanu za účelem vystavení zboží na dobu určitou od do 31.03.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2011 - 49 ]
st. p. 14/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 14/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Havlíčkova, společnosti T SPLIT TOUR s. r. o.
k umístění reklamního stojanu v termínu od 31.01.2011 do 30.01.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2011 - 50 ]
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 08.02.2011 do 10.01.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
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[ 2011 - 51 ]
p. p. 1998/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1998/4 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého,
k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 26.02.2011 do 31.01.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2011 - 52 ]
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,
k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou do 31.12.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2011 - 53 ]
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, firmě GAMACZ.CZ s. r. o. k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 30.01.2011 do 31.12.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2011 - 54 ]
p. p. 2080/1 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. DUPETO s. r. o. za účelem práva uložení, údržby, oprav a
provozování optického kabelu na částech p. p. 2080/1, p. p. 2119, p. p. 2176 a st. p. 1094 v k. ú. Horní Staré
Město v rozsahu 79 m². Jednotková cena 117,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 55 ]
p. p. 719/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene v rozsahu 7 m² ve prospěch města Trutnova, spočívajícího v právu
provozování a údržby železobetonového prahu se svodidlovým zábradlím na p. p. 719/2 v k. ú. Horní Staré
Město, který je ve vlastnictví společnosti Lesy ČR s. p. Jednorázová úhrada ve výši 1000,- Kč + 20 % DPH
bude povinnému uhrazena před podpisem smlouvy. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2011 - 56 ]
p. p. 1935/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Lesy ČR s. p., spočívajícího v právu
vjezdu na komunikaci p. p. 1935/1 v k. ú. Horní Staré Město s vozidly se zátěží 12 t na osu. Jednorázovou
úhradu ve výši 1000,- Kč + 20 % DPH bude povinnému uhrazena před podpisem smlouvy. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 57 ]
p. p. 2059, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování stavby sítě elektronické komunikace na části p. p. 2059 v k. ú. Horní Staré
Město v celkové délce 10 bm. Jednotková cena činí 300,- Kč/bm + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené
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se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 58 ]
p. p. 722/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování stavby sítě elektronické komunikace na části p. p. 722/2 v k. ú. Trutnov,
v celkové délce 5 bm. Jednotková cena činí 300,- Kč/bm + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 59 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
, spočívajícího v právu uložení a
provozování stavby inženýrských sítí na části p. p
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 40 m².
Jednotková cena 50,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2011 - 60 ]
p. p. 1822/1, p. p. 218/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., na částech p. p. 1822/1 a
p. p. 218/2 v k. ú. Horní Staré Město, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby bezkanálové
teplovodní přípojky v celkovém rozsahu 100 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2011 - 61 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců s pí
na byt Krakonošovo
náměstí
o vel. 1+2 standardní byt. Podmínkou uzavření nové nájemní smlouvy je uhrazení dlužného
nájemného na bytě Krakonošovo nám
za měsíce květen 2010 a listopad 2010. Dále řádné placení
nájemného, služeb, hrazení dluhu na bytě Krakonošovo nám.
a nákladů spojených s podáním výpovědi
z nájmu bytu měsíční částkou ve výši 1000,- Kč, počínaje měsícem lednem 2011
[ 2011 - 62 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
se zapůjčením holobytu

*

[ 2011 - 63 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu
na dobu určitou 6 měsíců za "regulované nájemné"
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[ 2011 - 64 ]
Barvířská čp. 27, č. b. 11 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Barvířská 27 o vel. 1+1, č. bytu 11, 4. podlaží - standardní byt (kuchyň 10.80 m²,
1 pokoj 21.25 m², topení etážové plynové, k bytu patří WC + koupelna 4.34 m², předsíň 2.78 m², výše
měsíčního nájemného 3031,- Kč) bude pronajímán na dobu neurčitou na základě výsledku výběrového
řízení formou předplacení nájemného. Předplacení nájemného bude v minimální výši 50000,- Kč.
[ 2011 - 65 ]
Krakonošovo náměstí 124 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 124 o vel. 1+2, č. bytu 1, 2. podlaží standardní byt (kuchyň
8.00 m², 1. pokoj 22.95 m², 2. pokoj 11.44 m², topení etážové plynové, k bytu patří koupelna 4.72 m², WC
0.97 m² a předsíň 7.95 m², měsíční nájemné 2890,- Kč) 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.
[ 2011 - 66 ]
Havlíčkova čp. 6 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Havlíčkova 6 o vel. 1+1, č. bytu 3, 3. podlaží standardní byt (kuchyň 10.58 m²,
1 pokoj 19.96 m², topení el. přímotop, k bytu patří koupelna + WC 3.94 m² a předsíň 2.88 m², měsíční
nájemné 1927,- Kč) 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.
[ 2011 - 67 ]
Krakonošovo náměstí čp. 69, č. bytu 1 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 69 o vel. 1+2, č. bytu 1, 2. podlaží standardní byt (kuchyň
18.80 m², 1. pokoj 27.63 m², 2. pokoj 24.75 m², topení etážové elektrické, k bytu patří koupelna + WC 4.05
m², spíš 4.16 m², předsíň 13.68 m², komora 31.86 m² a sklep 1.80 m², měsíční nájemné 6538,- Kč) 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.
[ 2011 - 68 ]
Krakonošovo náměstí čp. 69, č. bytu 2 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 69 o vel. 1+1, č. bytu 2, 3. podlaží standardní byt (kuchyň
33,14 m², 1 pokoj 34.39 m², hala 15.60 m², topení etážové elektrické, k bytu patří koupelna 9.35 m², WC 1.68
m², spíš 7.52 m², předsíň 9.79 m², komora 6.88 m² a půda 2.00 m², měsíční nájemné 6157,- Kč) 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.
[ 2011 - 69 ]
Krakonošovo náměstí
- VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nabídkou na adrese:
Krakonošovo náměstí
o vel. 1+2, standardní byt
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měsíční nájemné předplatné nájemné
8155,- Kč
50000,- Kč
Nájemní smlouva bude uzavřena vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění o přidělení
bytu.
[ 2011 - 70 ]
Bulharská čp. 56 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s vyřazením z výběrového řízení na b.j. Bulharská 56
určuje,
*
02.01
*
že byt na adrese Trutnov, Bulharská 56 o vel. 1+2, č. bytu 5, 3. podlaží standardní byt (kuchyň 8.85 m²,
1. pokoj 17.00 m², 2. pokoj 10.65 m², topení etážové plynové, k bytu patří koupelna + WC 3.65 m², spíš 0.78
m², předsíň 4.65 m², půda 6.10 m² a sklep 13.65 m², měsíční nájemné 3367,- Kč) 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.
[ 2011 - 71 ]
Krakonošovo náměstí čp. 124 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. Náhradníků
na adrese:
Krakonošovo náměstí 124 o vel. 1+1, standardní byt
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
4505,- Kč
50500,- Kč
2.
4102,- Kč
50000,- Kč
3.
3682,- Kč
50500,- Kč
4.
3200,- Kč
60000,- Kč
5.
3100,- Kč
50000,- Kč
(vrátí byt 1+3)
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u více bytů
na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou nabídnuty
dalším žadatelům v pořadí.
souhlasí
*
02.01
*
s vyřazením z výběrového řízení na bytovou jednotku Krakonošovo náměstí

Č

[ 2011 - 72 ]
Krakonošovo náměstí čp. 128 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků
na adrese:
Krakonošovo náměstí 128 o vel. 1+2, standardní byt
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
3962,- Kč
52500,- Kč
2.
3800,- Kč
70000,- Kč
3.
3800,- Kč
50000,- Kč
(vrátí byt 1+3)
4.
3700,- Kč
70000,- Kč
(vrátí byt 1+2)
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u více bytů
na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou nabídnuty

18

dalším žadatelům v pořadí.
souhlasí
*
02.01
*
s vyřazením z výběrového řízení na bytovou jednotku Krakonošovo náměstí 128
[ 2011 - 73 ]
Havlíčkova čp. 6 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. Náhradníků
na adrese:
Havlíčkova 6 o vel. 1+1, standardní byt
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
3005,- Kč
50500,- Kč
2.
2555,- Kč
50500,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u více bytů
na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou nabídnuty
dalším žadatelům v pořadí.
souhlasí
*
02.01
*
s vyřazení z výběrového řízení na bytovou jednotku Havlíčkova 6 p.
[ 2011 - 74 ]
M. Gorkého čp. 261 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků
na adrese:
M. Gorkého 261 o vel. 1+2, standardní byt
předplatné nájemné
1.
342120,- Kč
2.
180000,- Kč
3.
70000,- Kč
4.
60000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u více bytů
na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou nabídnuty
dalším žadatelům v pořadí.
souhlasí
*
02.01
*
s vyřazením z výběrového řízení na bytovou jednotku M. Gorkého 261 pí
[ 2011 - 75 ]
Spojka čp. 142, č. bytu 1 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků
na adrese:
Spojka 142, č. bytu 1 o vel. 1+1, standardní byt
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
5102,- Kč
50000,- Kč
2.
5005,- Kč
50500,- Kč
3.
4329,- Kč
50500,- Kč
4.
3600,- Kč
50400,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u více bytů
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na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou nabídnuty
dalším žadatelům v pořadí.
[ 2011 - 76 ]
Spojka čp. 142, č. bytu 2 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků
na adrese:
Spojka 142, č. bytu 2 o vel. 1+1, standardní byt
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
5102,- Kč
50000,- Kč
2.
5005,- Kč
50500,- Kč
3.
4609,- Kč
50500,- Kč
4.
4400,- Kč
52800,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u více bytů
na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou nabídnuty
dalším žadatelům v pořadí.
Majetek města - různé
[ 2011 - 77 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zrušením smlouvy č. 176/09/TU, znějící na jméno Jednota Dvůr Králové n. L., družstvo, IČO 00032204,
Legionářská 3031, Dvůr Králové n. L. ke dni 31.03.2011
*
01.02
*
se zrušením smlouvy č. 10/02/TU, znějící na jméno Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov - RIAPS,
IČO 00195201, Slezská 14, Trutnov, ke dni 31.12.2010
*
01.03
*
se zařazením objektu AP Servis - Gabriel, Havlíčkova 8, Trutnov, IČO 73996378 do I. kategorie dle ceníku
služeb za monitorování signálu z elektronické zabezpečovací signalizace na pult centrální ochrany
bere na vědomí
*
02.01
*
u objektu Městské jesle Trutnov, Horská 482, Trutnov, IČO 70153892, změnu přenosu zpráv na pult centrální
ochrany prostřednictvím bezdrátového radiového přenosu
[ 2011 - 78 ]
TJ Lokomotiva Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 13.05.2010 se společností
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s., a to za podmínky, že změny budou schváleny
v rozpočtu zastupitelstvem města
[ 2011 - 79 ]
Lípové náměstí čp. 374 - pošta
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s vydáním "Souhlasu majitele nemovitosti s provedením technického zhodnocení nájemcem" v pronajatých
nebytových prostorách v objektu čp. 374 Lípové náměstí, Trutnov – Poříčí (pošta Poříčí) - stavebními
úpravami "Rekonstrukce datových sítí" pro firmu Česká pošta, s. p., Praha 1
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Finanční záležitosti
[ 2011 - 80 ]
Galerie města Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
provedení celkové rekonstrukce zabezpečovacího systému Galerie města Trutnova
souhlasí
*
02.01
*
s převodem prostředků z rezervního do investičního fondu ve výši dle předloženého návrhu
[ 2011 - 81 ]
První občan města v roce 2011
rada města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5000,- Kč prvnímu občanu města Trutnova narozenému v roce 2011,
kterým je
v Trutnově
Různé
[ 2011 - 82 ]
Půjčka ze SFRB - BD Náměstí Osvobození
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech BD Náměstí Osvobození, Trutnov, ze dne 05.11.2002
pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 900000,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:31.01.2011 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech BD Náměstí Osvobození Trutnov
[ 2011 - 83 ]
Půjčka ze SFRB rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech p
Trutnov, ze dne 15.10.2002
pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 700000,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:31.01.2011 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech p

, Trutnov

[ 2011 - 84 ]
Půjčky ze SFRB - zástavní smlouva
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zástavní smlouvu dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření zástavní smlouvy s p
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T:31.01.2011 *
, Trutnov

[ 2011 - 85 ]
Půjčka ze SFRB - BD Kryblická 375
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech BD Kryblická 375,Kryblická 375, Trutnov, ze dne 09.09.2002
pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 800000,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:31.01.2011 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech BD Kryblická 375, Trutnov
[ 2011 - 86 ]
Půjčka ze SFRB - BD Kryblice
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech BD Kryblice, Kryblická 363,Trutnov, ze dne 10.09.2002
pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 1000000,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:31.01.2011 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech BD Kryblice, Trutnov
[ 2011 - 87 ]
Půjčka ze SFRB Š
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech p
Š
Trutnov, ze dne 15.11.2004
pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 1200000,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:31.01.2011 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech

, Trutnov

[ 2011 - 88 ]
Půjčky ze SFRB rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením termínu dokončení prací a prodloužením termínu lhůty čerpání do 31.12.2011
schvaluje
*
02.01
*
dodatek č. 2 ke smlouvě č. R/32/08 o poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení
dle předloženého návrhu
ukládá
*
03.01 Urč:Ing. Franc
T:31.01.2011 *
zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. R/32/08 o poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje
bydlení s
[ 2011 - 89 ]
Petice občanů
rada města
schvaluje
*
01.01
*
návrh odpovědi na petici občanů za záchranu stromů Na Nivách a proti výstavbě nové kuželny
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zaslat odpověď petičnímu výboru
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T:31.01.2011 *

[ 2011 - 90 ]
Komise MěÚ pro občanské záležitosti
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
zřízení komise městského úřadu pro občanské záležitosti s platností od 19.01.2011
*
01.02
*
složení komise městského úřadu pro občanské záležitosti dle předloženého návrhu
[ 2011 - 91 ]
Převzetí záštity nad sportovní akcí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převzetím záštity města Trutnova nad akcí "Mistrovství České republiky v silovém trojboji 2011"
[ 2011 - 92 ]
Veřejnoprávní smlouva - městská policie
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policií Městskou
policií Trutnov v roce 2011 do 31. března 2011 na území města Úpice dle předloženého návrhu
[ 2011 - 93 ]
Smlouva o užívání prostor
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zněním Smlouvy o užívání prostor mezi Základní školou Trutnov, R. Frimla 816 a Střediskem volného
času Trutnov dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01
T:31.01.2011 *
ředitelce ZŠ Mgr. Jitce Libřické a ředitelce SVČ Bc. Marii Sukové uzavřít smlouvu dle předloženého návrhu
[ 2011 - 94 ]
Platové záležitosti ředitelů ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ
rada města
stanovuje
*
01.01
*
ředitelům ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ jednotlivé složky platu v souladu se změnami obecně závazných právních
předpisů ve výši dle předloženého návrhu
bere na vědomí
*
02.01
*
platové postupy uvedených ředitelů v průběhu roku 2011
[ 2011 - 95 ]
MHD Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s úhradou prokazatelné ztráty vzniklé uznáváním časových jízdenek MHD Trutnov na příměstských linkách
na území města Trutnova dle předloženého návrhu
[ 2011 - 96 ]
Státní tiskárna cenin, s. p.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat
pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se Státní tiskárnou cenin,
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s. p., dle předloženého návrhu
[ 2011 - 97 ]
Stanovení obřadního dne
rada města
stanovuje
*
01.01
*
obřadním dnem pátek v době od 08:00 do 15:00 hod
[ 2011 - 98 ]
Komise RM
rada města
jmenuje
*
01.01
*
Ing. Petra Přívratského členem komise pro cestovní ruch s platností od 19.01.2011
*
01.02
*
Ing. Petra Forejtka členem sociální komise s platností od 19.01.2011
[ 2011 - 99 ]
Klub seniorů
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
přípis Klubu seniorů Trutnov ze dne 16.01.2011
[ 2011 - 100 ]
Zelený ples
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podporou města Trutnova při pořádání Zeleného plesu dne 22.01.2011 ve Společenském centru UFFO
Trutnov
[ 2011 - 101 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 31.01.2011 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

