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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2011 - 204 ]
Benešova čp. 510
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:18.04.2011 *
schválit prodej nemovitostí novým zveřejněním záměru města - prodat nebytový dům čp. 510 Benešova
(Odeon) na pozemku na st. p. 192/4, spolu s pozemkem st. p. 192/4, v části města Poříčí, v obci Trutnov,
v k. ú. Poříčí u Trutnova, obecným zveřejněním mimo Zásady pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy
ze sjednané ceny, za minimální nabídkovou kupní cenu 2655000,- Kč s dobou zveřejnění min. 30 dnů.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2011 - 205 ]
Národní čp. 199
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s novým zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 199 Národní ul., umístěné v I. NP
o celkové výměře 244.75 m² (2 restaurace 42.05 m² a 28.55 m², výčep – bar 10.10 m², kuchyň 53.70 m²,
kancelář 10.60 m², chodba u WC pro veřejnost 14.00 m², chodba u kuchyně a skladu 11.30 m², chodba
u kanceláře 7.80 m², skládek u umývárny nádobí 2.40 m², přípravna - škrabárna 3.05 m², sklad u kuchyně
5.45 m², sklad u WC pro veřejnost 4.20 m², WC muži - personál 3.50 m², WC ženy - personál 8.20 m², WC
muži - veřejnost 8.60 m², WC ženy - veřejnost 9.40 m², umývárna nádobí 21.85 m²) na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s úvodní cenou pro jednání ve výši 240000,- Kč/rok za celé nebytové prostory,
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, nájemné za zařízení ve výši 1200,- Kč/rok +
DPH dle aktuální sazby, za účelem provozování restaurace a baru. Nájemce bude hradit zálohy na služby
spojené s užíváním nebytového prostoru, 1x ročně pronajímatel provede vyúčtování služeb. 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 - 206 ]
Krakonošovo náměstí čp. 128
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádost firmy CENTR-drogerie s. r. o., se sídlem Kmochova 416, Trutnov a
, se sídlem
Trutnov, o společný pronájem nebytového prostoru v čp. 128 Krakonošovo náměstí,
umístěného v I. NP o celkové výměře 72.10 m², v poměru 68 % plochy nebytového prostoru firmě CENTRdrogerie s. r. o. a 32 % plochy nebytového prostoru
.
odstupuje
*
02.01
*
od záměru města pronajmout nebytové prostory jako celek v čp. 128 Krakonošovo náměstí, umístěné v I. NP
o celkové výměře 72.10 m² (1 prodejna 36.20 m², 2 výlohy 2.60 m², sklad 15.00 m², 2 chodby o celkové
výměře 14.60 m², 1 WC 1.70 m² a soc. zařízení 2.00 m²),
, s místem podnikání
Trutnov 4
souhlasí
*
03.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 128 Krakonošovo náměstí, umístěné
v I. NP o celkové výměře 72.10 m² ( prodejna 36.20 m², 2 výlohy 2.60 m², sklad 15.00 m², 2 chodby o
celkové výměře 14.60 m², WC 1.70 m² a soc. zařízení 2.00 m²) do společného pronájmu firmě Centrdrogerie s. r. o., se sídlem Kmochova 416, Trutnov, ve výši 68 % plochy nebytového prostoru a
, Trutnov 4 ve výši 32 % plochy nebytového prostoru, na dobu
určitou 5 let za nájemné dohodou ve výši 120036,- Kč/rok za celý nebytový prostor, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování prodejny textilu a textilní galanterie.
Nájemci provedou 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 - 207 ]
Krakonošovo nám. čp. 128, Jihoslovanská čp. 149
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 128 Krakonošovo náměstí a v čp. 149
Jihoslovanská, umístěné v I. NP o celkové výměře 61.50 m² (v čp. 128 - vchod z ul. Jihoslovanská prodejna 22.80 m², 1 výloha 0.80 m², sklad 14.80 m², 1 chodba 2.00 m², 1 WC 2.90 m², 2 umývárny 3.80 m²;
v čp. 149 - 1 kancelář 4.20 m², 1 sklad 10.20 m²)
, s místem podnikání Trutnov,
Jihoslovanská 149, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné ve výši 2192.20 Kč/m²/rok za prodejnu,
kancelář a výlohu, 1096,- Kč/m²/rok za sklady a chodbu, 686.70 Kč/m²/rok za umývárny a WC, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny potravin DELIKA.
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.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2011 - 208 ]
Jihoslovanská čp. 33
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 33 Jihoslovanská, umístěné v I. NP o celkové
výměře 66.30 m² (1 prodejna 42.70 m², výloha 1.30 m², sklad 15.50 m², šatna 4.90 m² a WC 1.90 m²) s
,
Č
, Trutnov, na dobu dalších 5 let za nájemné ve výši 2192.20
Kč/m²/rok za prodejnu, výlohu, 1096,- Kč/m²/rok za sklad a 685.20 Kč/m²/rok za šatnu, WC včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování prodejny textilu a galanterie. 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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[ 2011 - 209 ]
Palackého čp. 387
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 387 ul. Palackého, umístěné v I. NP a sklepu
o celkové výměře 196.98 m² (prodejna 70.31 m², výloha 3.02 m², kancelář 6.49 m², 3 chodby o celkové
výměře 13.70 m², sklad 44.85 m², 3 soc. zařízení o celkové výměře 5.79 m² a sklep 52.82 m²)
,
, Trutnov 6, na dobu určitou do 31.08.2013 za nájemné ve výši
1377.20 Kč/m²/rok za prodejnu, výlohu, kancelář, 688,- Kč/m²/rok za sklad, chodby, 551,- Kč/m²/rok za soc.
zařízení a 415,- Kč/m²/rok za sklep, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
provozování prodejny ovoce - zeleniny, prodej zahrádkářských potřeb, zeleninové a květinové sadby,
hrnkových a řezaných květin. 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 - 210 ]
Národní čp. 199
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 199 Národní ul., umístěné ve II. NP o celkové
výměře 47.42 m² - kancelář č. 15 o výměře 17.64 m², kancelář č. 16 o výměře 24.38 m², chodbička o výměře
5.40 m² (kanceláře jsou pod jedním uzamčením, propojeny chodbičkou)
podnikání
, za nabízené nájemné.
Pozemky - záměr města
[ 2011 - 211 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
v k. ú. Trutnov p.
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 125,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2011 - 212 ]
st. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část st. p
v k. ú. Horní Staré Město
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 - 213 ]
p. p. 648/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 648/1 (cca 9750 m²) v k. ú. Trutnov společnosti
KRÁKORKA a. s., Červený Kostelec k provozu kamenolomu (těžbě a zpracování červeného pískovce)
3
na dobu určitou do 5 let za nájemné 2,- Kč/m²/rok s tím, že při roční těžbě kamene a prodeji do 100 m ročně
3
3
nebude město požadovat úhradu za těžený kámen, při těžbě a prodeji od 100 m do 200 m ročně bude
3
3
3
úhrada 50,- Kč/m prodaného kamene a při těžbě a prodeji nad 200 m ročně bude úhrada 100,- Kč/m
prodaného kamene. Odpad ze skrývky a nevyužitelných partií ložiska nájemce přednostně nabídne
pronajímateli pro údržbu cest, zásypy atd. a to zdarma, pokud si pronajímatel zajistí natěžení a odvoz a
dalších podmínek uvedených v nájemní smlouvě č. 280 025.
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[ 2011 - 214 ]
p. p. 2903, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2903 (cca 6 m²) v k. ú. Trutnov p.
Č
za účelem využití stávající kůlny za nájemné 10,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 230566, uzavřené s pí
na pronájem části p. p. 2903
v k. ú. Trutnov, dohodou k 30.04.2011
[ 2011 - 215 ]
p. p. 2901, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2901 (cca 14 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.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2011 - 216 ]
st. p.
k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
souhlasit s prodejem st. p

T:18.04.2011 *
v k. ú. Trutnov ve formě podílů

za kupní cenu ve výši 70,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně
z převodu nemovitostí.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2011 - 217 ]
p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov,
k umístění reklamní
plachty na zábradlí u čp. 11 na dobu určitou od 02.03.2011 do 31.12.2011, za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2011 - 218 ]
st. p. 17, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 17 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, společnosti SUNNY ON-LINE
s. r. o. k umístění reklamního stojanu na dobu určitou od 14.03.2011 do 13.03.2012 za nájemné ve výši 3,Kč/m²/den.
[ 2011 - 219 ]
p. p. 2213/1, st. p. 192, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/1 (20 m²) a části st. p. 192 (3 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
k umístění letní předzahrádky (22 m²) na dobu určitou od 01.04.2011 do 30.09.2011
za nájemné ve výši 1.50 Kč/m²/den a k umístění reklamního stojanu typu "A" (1 m²) na dobu určitou
od 01..03.2011 do 24.02.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
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[ 2011 - 220 ]
p. p
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením neúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s vlastníky p. p
v k. ú. Starý
Rokytník s
, spočívajícího v právu uložení kabelového vedení
nízkého napětí, dále práva vstupu, vjezdu, údržby, oprav a provozování stavby na části pozemku. Veškeré
náklady spojené s vkladem smlouvy o věcném břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný.
[ 2011 - 221 ]
p. p. 204/4, p. p. 204/6, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením neúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s vlastníkem p. p. 204/4 a p. p.
204/6 v k. ú. Starý Rokytník se společností FARMERS, s. r. o., spočívajícího v právu uložení kabelového
vedení nízkého napětí a umístění dvou stožárů veřejného osvětlení, dále práva vstupu, vjezdu, údržby, oprav
a provozování stavby na částech pozemků. Veškeré náklady spojené s vkladem smlouvy o věcném břemeni
do katastru nemovitostí uhradí oprávněný.
Pozemky - různé
[ 2011 - 222 ]
p. p. 1807/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zrušením usnesení rady města 2010-1138/21 ze dne 22.11.2010 na prodej p. p. 1807/4 (2682 m²) v k. ú.
Trutnov z důvodu odstoupení od žádosti žadatelem p
Bytové záležitosti
[ 2011 - 223 ]
Na Lukách čp. 461
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s odpuštěním nájemného za služební byt o vel. 1+3 na adrese Na Lukách 461 TJ Lokomotiva Trutnov
a za garáž za období od 01.11.2010 do 31.03.2011
ukládá
*
02.01
T:31.03.2011 *
předsedovi TJ Lokomotiva Trutnov obsadit služební byt o vel. 1+3 na adrese Na Lukách 261 včetně garáže
[ 2011 - 224 ]
Barvířská čp. 27 - 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, k bytu patří předsíň 2.78 m², WC + koupelna 4.34 m², topení plynové etážové, měsíční
nájemné 3031,- 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 - 225 ]
M. Gorkého čp. 261 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, M. Gorkého 261 o vel. 1+1, č. bytu 12, 5. podlaží, standardní byt (kuchyň 6.00 m²,
1 pokoj 17.20 m², topení dálkové, k bytu patří předsíň 2.40 m², WC + koupelna 4.10 m² a sklep 2.85 m²,
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měsíční nájemné 1519,- Kč) bude pronajímán na dobu neurčitou na základě výsledku výběrového řízení
formou předplacení nájemného. Předplacení nájemného bude v minimální výši 50000,- Kč.
Finanční záležitosti
[ 2011 - 226 ]
Hospodaření PO za rok 2010
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010 a rozdělení zisků do fondů dle předloženého
návrhu
[ 2011 - 227 ]
Finanční příspěvek - prodloužení doby čerpání
rada města
schvaluje
*
01.01
*
prodloužení doby čerpání finančního příspěvku do 15.12.2011 pro Základní organizace Českého svazu
ochránců přírody při Střední lesnické škole Trutnov a změnu účelu použití finančního příspěvku a to na
obnovu úvodní informační tabule na stanovišti č. 1 naučné stezky na školním polesí.
Různé
[ 2011 - 228 ]
ZŠ Komenského – KŘ na ředitele školy
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vzdání se funkce ředitele ZŠ, Trutnov, Komenského 399 Mgr. Romana Háska na vlastní žádost s účinností
od 01.05.2011
ukládá
*
02.01 Urč:PaedDr.. Rouha
T:14.03.2011 *
připravit konkurzní řízení na funkci ředitele ZŠ, Trutnov, Komenského 399
[ 2011 - 229 ]
Půjčky ze SFRB rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu o poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení p
kalendáře
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy s

včetně splátkového

T:14.03.2011 *

[ 2011 - 230 ]
Půjčky ze SFRB - SPD Růžová 137
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zástavní smlouvu pro Společenství pro dům Růžová 137 na půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení dle
předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:14.03.2011 *
zajistit uzavření zástavní smlouvy se Společenstvím pro dům Růžová 137 Trutnov
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[ 2011 - 231 ]
Půjčky ze SFRB rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu o poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení včetně splátkového kalendáře pro
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy

T:14.03.2011 *

[ 2011 - 232 ]
Odkanalizování Bojiště - ŘSD
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření "Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene" s vlastníkem
pozemku Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:14.03.2011 *
zajistit uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
[ 2011 - 233 ]
Odkanalizování Bojiště - SÚS
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření "Smlouvy o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a o omezení
užívání nemovitosti" se Správou silnic Královéhradeckého kraje dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:14.03.2011 *
zajistit uzavření smlouvy se Správou silnic Královéhradeckého kraje
[ 2011 - 234 ]
Odkanalizování Bojiště - ŘSD - užívání nemovitosti
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření "Smlouvy o podmínkách zřízení a o náhradě za omezení užívání nemovitosti" s Ředitelstvím silnic
a dálnic České republiky dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:14.03.2011 *
zajistit uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
[ 2011 - 235 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 14. března 2011 od 15.00 hod v zasedací místnosti č. 301
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
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Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

