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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2011 - 136 ]
Železničářská ul. - zděné kolny
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
schválit prodej zděných kolen na st. p. 5658 v ul. Železničářská, včetně pozemku st. p. 5658, v části města
Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 04.05.2006 novým obecným
zveřejněním bez upřednostnění nájemců, bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny na dobu minimálně 30
dnů za minimální nabídkovou cenu 165000,- Kč
Nebytové prostory - záměr města
[ 2011 - 137 ]
Jihoslovanská čp. 148
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 148 Jihoslovanská, umístěné v I. NP
o celkové výměře 35.50 m² (1 prodejna 30.00 m² a 1 sklad 5.50 m²) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou
pro jednání ve výši 2190,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, 1095,- Kč/m²/rok za sklad, 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.
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[ 2011 - 138 ]
Slovanské náměstí čp. 143
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 143 Slovanské náměstí, umístěné v I. NP o celkové výměře
29.64 m², platné do 30.04.2011, s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 28.02.2011 s
Trutnov.
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 143 Slovanské náměstí, umístěné v I. NP
o celkové výměře 29.64 m² (prodejna 22.28 m², výloha 1.80 m², chodba 2.94 m² a WC 2.62 m²) na dobu
určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 2190,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, výlohu, 1095,Kč/m²/rok za chodbu, provozovnu služeb, 685,- Kč/m²/rok za WC včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému
způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemního vztahu nebude zhodnocení nebytového prostoru
uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře. Počátek
nájemního vztahu nejdříve od 01.05.2011.
[ 2011 - 139 ]
Palackého čp. 103
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 103 Palackého, umístěné v I. NP o celkové výměře 72.40 m²
s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 30.04.2011 s firmou Navigoo centrum s. r. o., se sídlem
Trutnov, Kryblice, Pod lesem 240.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 103 Palackého ul., umístěné v I. NP
o celkové výměře 72.40 m² (2 prodejny 16.30 m² a 16.30 m², 2 výlohy o celkové výměře 4.80 m², kancelář
10.30 m², sklad 23.30 m² a WC 1.40 m²) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 2190,Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, výlohy, 1095,- Kč/m²/rok za sklad, provozovnu služeb, 685,- Kč/m²/rok
za WC včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady
úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemního vztahu
nebude zhodnocení nebytového prostoru uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny,
videoterminálu a sázkové kanceláře. Počátek nájemního vztahu nejdříve od 01.05.2011.
[ 2011 - 140 ]
Lhota čp. 6
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 6 Lhota, Trutnov 3, o celkové výměře
411.35 m² (1 restaurace 81.70 m², 1 sál 158.90 m², 1 jeviště 21.60 m², 1 přísálí 18.50 m², 1 šatna 8.80 m²,
1 chodba 13.00 m², 1 chodba + WC 29.10 m², 1 WC 10.70 m², 1 sklep 12.00 m², 2 místnosti 9.55 m² a 16.50
m², 1 výměníková stanice 15.00 m² a 1 garáž 16.00 m²) na dobu neurčitou s úvodní cenou pro jednání
ve výši 33600,- Kč/rok za celý nebytový prostor, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného.
Dále bude nájemci účtováno i nájemné za zařízení ve výši 1200,- Kč/rok + DPH dle aktuální sazby,
za účelem provozování restaurace a případně i prodejny základních potravin. 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. Objekt je v současné době nabízen k prodeji.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2011 - 141 ]
Komenského čp. 399 - fi HELION.CZ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na 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
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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.
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Hásek, ředitel školy T:28.02.2011 *
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části střechy s firmou HELION.CZ s. r. o., se sídlem Lípová 69,
Trutnov
[ 2011 - 142 ]
Komenského čp. 399 - fi Šťovíček
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na 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
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.
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ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Hásek, ředitel školy T:28.02.2011 *
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části střechy s

-

[ 2011 - 143 ]
Palackého čp. 107
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádostí
o přehodnocení termínu ukončení
nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 107 Palackého ul. Požaduje termín ukončení nájemního vztahu
ke dni 28.02.2011
trvá
*
02.01
*
na splnění usnesení rady města 2011-2/1 ze dne 18.01.2011
Nebytové prostory - různé
[ 2011 - 144 ]
Nájemné za nebytové prostory
rada města
stanovuje
*
01.01
*
pro období od 01.07.2011 rozhodovací koeficient K r =1, to znamená, že nájemné za nebytové prostory,
objekty a střechy (nebo jejich části), bude zvýšeno o 1.5 %.
Pozemky - záměr města
[ 2011 - 145 ]
p. p
, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
v k. ú. Trutnov
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2011 - 146 ]
p. p. 722/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 722/2 (cca 39 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků
bytových jednotek pro dům Náchodská 350 Trutnov za účelem zřízení okapového chodníčku za kupní cenu
1,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2011 - 147 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p.p

v k. ú. Trutnov do ideálního spoluvlastnictví

za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m².
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
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[ 2011 - 148 ]
p. p. 7/1, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 7/1 (cca 600 m²) v k.ú. Babí
k zahrádkářským účelům za nájemné 1,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba
stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
Zveřejnění zaslat
bere na vědomí
*
02.01
*
ukončení nájemní smlouvy č. 230506, uzavřené s
Babí, z důvodu úmrtí

na pronájem části p. p. 7/1 v k. ú.

[ 2011 - 149 ]
st. p.
, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s obecným zveřejněním záměru města pronajmout a následně odprodat st. p.
v k. ú. Libeč
za cenu dle znaleckého posudku ve výši minimálně 221510,- Kč, t.j. cca 161 Kč/m². Veškeré náklady
spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí a znaleckého posudku, hradí kupující. Pozemek je
dle územního plánu navržen k zastavění - bydlení RD
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
nesouhlasit s prodejem st. p.
ve výši 100000,- Kč.

T:21.02.2011 *
v k. ú. Libeč p

za jím nabízenou kupní cenu

[ 2011 - 150 ]
p. p. 245/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout pozemky p. p. 245/1 (379 m²), p. p. 2882 (249 m²), p. p. 2553/3
(483 m²), část p. p. 247/9 (cca 127 m²) a část p. p. 247/2 (cca 243 m²) v k. ú. Trutnov společnosti Sdružení
ozdravoven a léčeben okresu Trutnov za roční nájemné 1000,- Kč na dobu určitou do 31.12.2016.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2011 - 151 ]
p. p. 2873, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
nesouhlasit s prodejem p. p. 2873 (85 m²) v k. ú. Trutnov Československé obchodní bance, a. s., za účelem
zřízení parkovacích míst
[ 2011 - 152 ]
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s prodejem části 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.
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[ 2011 - 153 ]
p. p.
k.ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:18.04.2011 *
souhlasit s prodejem části p. p.
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 - 154 ]
p. p. 1271, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s prodejem 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 - 155 ]
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit se směnou části p. p.
v k. ú. Horní Staré Město v majetku
za p. p.
v k. ú. Horní Staré Město a část p. p.
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 - 156 ]
p. p. 2656/6, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s výkupem dvou částí p. p. 2656/6 (86 m² + cca 25 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu 50,- Kč/m²
od společnosti INGSERVIS s. r. o. s tím, že náklady na převod, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí
kupující.
[ 2011 - 157 ]
p. p. 564/4, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s bezúplatným převodem p. p. 564/4 (1051 m²) v k. ú. Horní Staré Město z Pozemkového fondu ČR
na město Trutnov. Jedná se o převod dle zákona č. 95/1999 Sb.
[ 2011 - 158 ]
p. p. 2254/1, k. ú. Zlatá Olešnice
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na prodej p. p. 2254/1 v k. ú. Zlatá Olešnice (cca 110 m² +
cca 10 m²) s Římskokatolickou farností Trutnov III - Poříčí za kupní cenu 50,- Kč/m² s tím, že náklady
na převod, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 159 ]
p. p.
p. p
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
a 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 s
.
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s prodejem části p. p
a část p. p.
v k. ú. Trutnov za účelem
výstavby 2 řadových garáží
za následujících podmínek:
- kolaudace stavby bude v termínu do 31.12.2011
- do doby kolaudace bude pozemek pronajat
- do 60 dnů po kolaudaci stavby bude pozemek prodán za nabízenou kupní cenu 650,- Kč/m²
- kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí
[ 2011 - 160 ]
p. p.
, k. ú. Libeč
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
souhlasit s výkupem p. p.
v k. ú. Libeč od p.
za účelem vybudování části
cyklotrasy za kupní cenu 20,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, hradí kupující.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2011 - 161 ]
p. p. 638/9, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s odpisem dlužné částky ve výši 3675,- Kč. Dluh vznikl
Horní Staré Město.

Č

za pronájem p. p. 638/9 v k. ú.

[ 2011 - 162 ]
p. p. 2873, k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 2873 (85 m²) v k. ú. Trutnov Československé obchodní bance, a. s., za účelem zřízení
parkovacích míst.
[ 2011 - 163 ]
p. p. 516/3, k. ú. Bohuslavice n. Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 516/3 (cca 20 m²) v k. ú. Bohuslavice n. Úpou p
za účelem
umístění stávajícího přístřešku pro auto za nájemné 10,- Kč/m²/rok na dobu určitou 5 let od 01.03.2011
[ 2011 - 164 ]
p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p
v k. ú. Dolní Staré Město
za nájemné 3,Kč/m²/rok za účelem výstavby rodinného domu na dobu určitou do doby kolaudace stavby, t.j.
do 31.12.2016.
[ 2011 - 165 ]
p. p. 292/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou pozemkových parcel v k. ú. Poříčí u Trutnova:
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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 - 166 ]
st. p. 4415, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro oprávněnou společnost HUMLNET s.r.o. o zřízení věcného
břemene na části st. p. 4415 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení, údržby, oprav a provozování
stavby optického kabelu v celkovém rozsahu 420 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 20 % DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 167 ]
p. p. 956/1, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s vlastníkem pozemku spol. LOM
Babí, a. s., spočívajícího v právu vybudování a provozování naučné stezky s cyklotrasou, v právu jízdy a
chůze na dotčeném pozemku p. p. 956/1 v k. ú. Babí a dále v právu vstupu na část pozemku za účelem
údržby a oprav naučné stezky. Věcné břemeno bude zřízeno v rámci investiční akce města Trutnova
"Zatraktivnění vojenských památek na Trutnovsku" za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým
posudkem po geometrickém zaměření. Úhrada bude provedena před podpisem smlouvy. Veškeré náklady
spojené s vkladem smlouvy o věcném břemeni do katastru nemovitostí a s vyhotovením geometrického
plánu uhradí oprávněný.
[ 2011 - 168 ]
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro p.
, spočívajícího v právu
uložení a provozování stavby kanalizační přípojky na části p. p.
v k. ú. Horní Staré Město v celkovém
rozsahu 5 m². Jednotková cena 40,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 169 ]
p.p. 1090/13, p.p. 1090/5, k. ú. Horní 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 kabelového vedení NN na částech p. p. 1090/13 a p. p. 1090/5 v k. ú.
Horní Staré Město v celkovém rozsahu 250 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 170 ]
p. p. 2090/1, p. p. 2090/26, 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 kabelového vedení NN na částech p. p. 2090/1 a p. p. 2090/26 v k. ú.
Trutnov v celkovém rozsahu 150 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2011 - 171 ]
p. p. 2198/57 a další, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti DUPETO s. r. o. za účelem práva uložení
a provozování optického kabelu na částech p. p. 2198/57, p. p. 2602, p. p. 2194/1 a p. p. 2760 v k. ú.
Trutnov v celkovém rozsahu 80 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 172 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
v k. ú. Trutnov
výstavby garáže za nájemné 10,- Kč/m²/rok do doby kolaudace stavby, t.j. do 31.12.2013.

za účelem

[ 2011 - 173 ]
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 stojanu se
zbožím na dobu určitou od 21.02.2011 do 20.02.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2011 - 174 ]
p. p. 1105, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na p. p. 1105 (1902 m²) v k. ú. Babí s Vojenskou ubytovací správou Pardubice
za účelem vybudování nového povrchu cesty za maximální roční nájemné stanovené Ministerstvem financí,
t.j. 20,- Kč/m²/rok na dobu určitou po dobu stavby cyklotrasy na daném úseku
*
01.02
*
s uzavřením smluvního vztahu na povrch komunikace na p. p. 1105 (1902 m²) v k. ú. Babí s Lesy České
republiky, s. p., na dobu určitou po dobu stavby cyklotrasy na daném úseku za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok
za účelem vybudování nového povrchu cesty.
[ 2011 - 175 ]
p. p. 1126/3 a další, k. ú. Zlatá Olešnice a násl.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na níže uvedené pozemky
1. v k. ú. Zlatá Olešnice
p. p. 1126/3 (cca 680 m²), p. p. 1140/3 (495 m²), p. p. 1164 (50 m²), p. p. 2006 (760 m²), p. p. 2007 (250 m²),
p. p. 2012 (12 m²), p. p. 2013/1 (60 m²) a p. p. 2017/1 (20 m²)
2. v k. ú. Libeč
p. p. 1074/1 (2175 m²), p. p. 1076/1 (508 m²), p. p. 1076/2 (318 m²), p. p. 581 (25 m²), p. p. 584 (60 m²), p. p.
583 (60 m²), p. p. 629 (1190 m²), p. p. 634 (870 m²), p. p. 778 (710 m²), p. p. 757 (15 m²)
3. v k. ú. Babí
p. p. 2857/3 (20 m²) a p. p. 3074 (1120 m²)
s Lesy České republiky, s. p., za účelem vybudování stezky s cyklotrasou za maximální roční nájemné
stanovené Ministerstvem financí ČR, t.j. 20,- Kč/m²/rok na dobu určitou po dobu stavby cyklotrasy na daném
úseku.
*
01.02
*
s uzavřením věcného břemene na níže uvedené pozemky:
1. v k. ú. Zlatá Olešnice
p. p. 1126/3 (cca 680 m²), p. p. 1140/3 (495 m²), p. p. 1164 (50 m²), p. p. 2006 (760 m²), p. p. 2007 (250 m²),
p. p. 2012 (12 m²), p. p. 2013/1 (60 m²) a p. p. 2017/1 (20 m²)
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2. v k. ú. Libeč
p. p. 1074/1 (2175 m²), p. p. 1076/1 (508 m²), p. p. 1076/2 (318 m²), p. p. 581 (25 m²), p. p. 584 (60 m²), p. p.
583 (60 m²), p. p. 629 (1190 m²), p. p. 634 (870 m²), p. p. 778 (710 m²), p. p. 757 (15 m²)
3. v k. ú. Babí
p. p. 2857/3 (20 m²) a p. p. 3074 (1120 m²)
s Lesy České republiky, s. p., za cenu dle znaleckého posudku s tím, že smlouva bude uzavřena
po dokončení stavby cyklotrasy.
Pozemky - různé
[ 2011 - 176 ]
Poplatky za reklamní tabule
rada města
ruší
*
01.01
usnesení rady města 2008-748/13

*

souhlasí
*
02.01
*
se stanovením poplatku za umístění reklamních tabulí, příp. billboardů na objektech v majetku města
Trutnova v minimální výši 1500,- Kč/m² pohledové plochy/rok a v minimální výši 8000,- Kč/m² pohledové
plochy/rok za umístění reklamních tabulí, příp. billboardů na pozemcích v majetku města Trutnova. Poplatek
za umístění informačních (směrových) tabulí na objektech a pozemcích v majetku města Trutnova se
stanovuje v minimální výši na 1500,- Kč/m² pohledové plochy/rok. V případě zvláštního zřetele (např.
informační tabule škol, zdravotnických zařízení a pod.) může rada města rozhodnout o úpravě poplatku.
[ 2011 - 177 ]
Farmářské trhy
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s žádnou nabídkou pro výběr organizátora farmářských trhů na městské tržnici, ul. Poštovní, v k. ú. Trutnov
Bytové záležitosti
[ 2011 - 178 ]
Krakonošovo náměstí čp. 22 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. 22 o vel. 1+2, č. bytu 4, 3. podlaží standardní byt - (kuchyň
28.80 m², 1. pokoj 41.23 m², 2. pokoj 27.38 m², topení dálkové, k bytu patří koupelna + WC 4.80 m², spíž
3.45 m², předsíň 5.80 m² a kůlna 4.35 m², měsíční nájemné 5975,- 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 - 179 ]
Bulharská čp. 56 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníka
na adrese:
Bulharská 56 o vel. 1+2, standardní byt
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
3401,- Kč
50000,- Kč
(vrátí byt 1+2)
2.
3400,- Kč
85000,- 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
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dalším žadatelům v pořadí.
[ 2011 - 180 ]
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+2, standardní byt
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
3201,- Kč
50000,- Kč
2.
3150,- Kč
50000,- Kč
(vrátí byt 1+2)
3.
3000,- Kč
90000,- Kč
4.
3000,- Kč
51000,- 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.
[ 2011 - 181 ]
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.
2702,- Kč
50000,- Kč
2.
2501,- Kč
50000,- Kč
3.
2411,- Kč
50000,- 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
dalším žadatelům v pořadí.
[ 2011 - 182 ]
Barvířská čp. 27 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků
na adrese:
Barvířská 27 o vel. 1+1, standardní byt
měsíční nájemné předplatné nájemné
1
3459,- Kč
50000,- Kč
2
3291,- Kč
50000,- Kč
3.
3209,- Kč
50000,- 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
dalším žadatelům v pořadí.
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[ 2011 - 183 ]
Krakonošovo náměstí čp. 69 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s vyřazením z výběrového řízení na bytovou jednotku Krakonošovo náměstí 69, č. bytu 2,
určuje,
*
02.01
*
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, spíž 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 - 184 ]
Krakonošovo náměstí čp. 69 - č. bytu 1 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou na adrese:
Krakonošovo nám. 69, č. bytu 1 o vel. 1+2, standardní byt
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
6766,- Kč
70000,- Kč
Nájemní smlouva bude uzavřena vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění o přidělení
bytu
souhlasí
*
02.01
*
s vyřazením z výběrového řízení na bytovou jednotku Krakonošovo náměstí 69, č. bytu 1,
[ 2011 - 185 ]
Dlouhá čp. 644 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Dlouhá 644 o vel. kk+1, č. bytu 10, 3. podlaží standardní byt (1 pokoj 28.88 m²,
topení dálkové, k bytu patří předsíň 5.19 m², koupelna + WC 5.01 m², lodžie 19,42 m² a sklep 2.52 m²) bude
pronajímán na dobu neurčitou na základě výsledku výběrového řízení formou předplacení nájemného.
Předplacení nájemného bude v minimální výši 50000,- Kč.
Finanční záležitosti
[ 2011 - 186 ]
Rozpočet města pro rok 2010 - úpravy
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
schválit "Změny rozpočtu města pro rok 2010 - rozpočtové opatření č. 5" dle předloženého návrhu
[ 2011 - 187 ]
Rozpočet města na rok 2011
rada města
bere na vědomí
*
01.01
návrh rozpočtu města na rok 2011

*

doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
schválit "Rozpočet města Trutnova na rok 2011"
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schvaluje
*
03.01
*
dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle
návrhu rozpočtu na rok 2011 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové
části materiálu
doporučuje
*
04.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů
dle návrhu rozpočtu na rok 2011 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené
v tabulkové části materiálu
*
04.02 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
schválit závazné ukazatele uvedené v návrhu rozpočtu města na rok 2011
[ 2011 - 188 ]
Veřejná sbírka - vyúčtování
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
schválit konečné vyúčtování veřejné sbírky na výstavbu, vybavení a financování výstavby Společenského
centra Trutnovska pro kulturu a volný čas dle předloženého návrhu
[ 2011 - 189 ]
Finanční příspěvek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení doby čerpání finančního příspěvku pro o. s. Ďyvadlo Neklid Voletiny do 15.12.2011
Různé
[ 2011 - 190 ]
Půjčky ze SFRB - Společenství pro dům Růžová 137
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
schválit poskytnutí prostředků ze SFRB Společenství pro dům Růžová 137 dle předloženého návrhu
[ 2011 - 191 ]
Půjčka ze SFRB rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech pí
pro zajištění pohledávky a půjčky ze SFRB do výše 350000,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:28.02.2011 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech

, Trutnov, ze dne 05.11.2002

, Trutnov

[ 2011 - 192 ]
Hospodaření SFRB v roce 2010
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
schválit hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2010 - 25000000,- Kč
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
schválit hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2010 - 24006568,- Kč
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[ 2011 - 193 ]
Společenské centrum -- dodatek č. 3 - dotace
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/0262/S na projekt "Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas" z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:28.02.2011 *
zajistit uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti
Severovýchod, Hradec Králové
[ 2011 - 194 ]
Půjčka ze SFRB
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
schválit poskytnutí prostředků ze SFRB

T:21.02.2011 *

dle předloženého návrhu

souhlasí
*
02.01
*
s ručením za půjčku formou ručitelského závazku
[ 2011 - 195 ]
Projekt Královská věnná města známá, ale nepoznaná
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
schválit navýšení spolufinancování projektu "Královská věnná města známá, ale nepoznaná..." dle usnesení
ZM 2009-326/7 ze dne 21.12.2009 o 7.5 % na celkovou výši 15 % z částky poskytnuté městem
na předfinancování projektu. Maximální výše spoluúčasti města bude 51000,- Kč z celkových 340000,- Kč
schváleného podílu města na předfinancování projektu.
[ 2011 - 196 ]
Soutěž "ČESKO ZPÍVÁ"
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převzetím osobní záštity starostou města Trutnova Mgr. Ivanem Adamcem nad celostátní pěveckou soutěží
s mezinárodní účastí "ČESKO ZPÍVÁ"
*
01.02
*
s bezplatným použitím loga města Trutnova na propagačních materiálech k této akci
[ 2011 - 197 ]
Benefiční večer Rotary klubu Trutnov a SCT
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převzetím záštity města Trutnova nad benefičním společenským večerem Rotary klubu Trutnov a
Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas
[ 2011 - 198 ]
Krkonošský veletrh - partnerství města
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
informaci o konání Krkonošského veletrhu v Trutnově ve dnech 06. - 07. 05. 2011
souhlasí
*
02.01
*
s tím, že se město Trutnov stane hlavním partnerem akce a v rámci tohoto partnerství využije výstavní
prostor na veletrhu k vlastní prezentaci
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[ 2011 - 199 ]
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
schválit vystoupení města Trutnova ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
[ 2011 - 200 ]
Pečovatelská služba Trutnov - ceník služeb
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výší úhrad za jednotlivé služby poskytované Pečovatelskou službou Trutnov dle předloženého návrhu
s účinností od 01. března 2011
[ 2011 - 201 ]
Stížnosti a petice - zpráva za rok 2010
rada města
bere na vědomí
*
01.01
zprávu za rok 2010 - stížnosti a petice

*

[ 2011 - 202 ]
Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů ZM
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
stanovit výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města dle předloženého návrhu
[ 2011 - 203 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 28. února 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

