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Majetek města
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2016-249/6
Národní 199 (kancelář č. 4)
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výpověď Občanského sdružení Kultura pro mládež IČO 22891617 z pronájmu prostor
sloužících podnikání v čp. 199, ul. Národní, kancelář č. 4 o výměře 19,50 m2, který bude
ukončen ke dni 30.06.2016 (3měsíční výpovědní lhůta).
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru pronajmout prostory sloužící podnikání – kancelář č. 4 v čp. 199
ul. Národní, umístěné ve III. NP o celkové výměře 19,50 m2, na dobu určitou 5 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému
způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor
sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-250/6
Školní čp. 13 (budova ZUŠ)
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání o celkové výměře 52,2 m2 v I. NP
budovy čp. 13 na st. p. 269 v k. ú. Trutnov, Střední Předměstí, v ulici Školní, Mateřskému
centru KAROlínka z.s., IČO 69863938, za nájemné ve výši 60 800,00 Kč/rok, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Pronájem bude uzavřen na dobu
neurčitou s možností výpovědi ve tříměsíční výpovědní lhůtě, za účelem zřízení Dětské
skupiny. Nájemce bude dále hradit náklady za energie spojené s provozováním nebytového
prostoru. Pokud nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytového prostoru
k požadovanému způsobu využití, nebude v případě ukončení nájemní smlouvy zhodnocení
uhrazeno.
RM_2016-251/6
Komenského 399 (reklamní plocha)
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výpověď společnosti SUMMUS VITA s.r.o., IČO 24212938, se sídlem podnikání Náchodská
531, 541 01 Trutnov z pronájmu části reklamní plochy o výměře 4,8 m2 umístěné v budově
čp. 399 Komenského, který bude ukončen ke dni 30.06.2016 (tříměsíční výpovědní lhůta).
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2016-252/6
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 33 m2) v k. ú. Horní Staré
Město manž.
za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření
vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
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RM_2016-258/6
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 330 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
firmě KASPER KOVO s.r.o., za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. za 225,70 Kč/m2
k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (daně,
znalecký posudek, geometrický plán, atd.). Stávající nájemní smlouva přejde na kupujícího.
Zveřejnění bude zasláno nájemci p. p.
v k. ú. Poříčí u Trutnova p.
.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-259/6
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 7 m2) v k. ú. Trutnov paní
za účelem
umístění kotce pro psa za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok, na dobu určitou 5 let s tím, že
bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání ve výši 10,00 Kč/m2/rok za období
od 01.12.2015 do podpisu nájemní smlouvy.
RM_2016-260/6
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (1 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, paní Martě Jónové
(VITALAND), k umístění reklamního poutače typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.04.2016
do 31.12.2016 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy
uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/3 (1 m2) v k. ú. Trutnov v termínu
od 01.01.2016 do 31.03.2016 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2016-261/6
st. p. 114, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 114 (1 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, paní Jindřišce
Matušíkové (CUKRÁRNA INKA), k umístění reklamního poutače typu „A“ na dobu určitou,
a to od 01.04.2016 do 31.12.2016 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před
podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 114 (1 m2) v k. ú.
Trutnov v termínu od 16.12.2015 do 31.03.2016 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2016-262/6
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (1 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti SPORTERO s.r.o.
(ALPINE PRO), k umístění reklamní vlajky na dobu určitou, a to od 01.04.2016 do
28.02.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy
uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/3 (1 m2) v k. ú. Trutnov v termínu
od 01.03.2016 do 31.03.2016 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
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RM_2016-268/6
p. p. 416/5, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v právu uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 416/5
v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu cca 84 m2. Jednotková cena činí
117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
RM_2016-269/6
p. p. 416/5, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v právu uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 416/5
v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu cca 96 m2. Jednotková cena činí
117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
RM_2016-270/6
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch pana
spočívajícího v právu
uložení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p.
v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu cca 24 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2016-271/6
p. p. 2185/19 a další, k. ú.Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části pozemkových parcel:
2185/19, 2241/3, 2241/2, 2241/1, 2241/5, 2241/4, 211/3, 211/1, 2271/8, 2271/10, 2271/5,
2271/7, 2464/4, 2271/6, 2464/10, 2378/7, 2378/2, 2464/7, 2464/8, 2857, 2464/6, 702/7,
702/6, 2379, 2378/3, 702/3, 2378/5, 2378/1, 702/5, 2464/2. 2464/9 a st. parcele č. 616
v k. ú. Trutnov s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, za následujících podmínek:
- pozemky budou užívány výhradně za účelem rekonstrukce části komunikace Polská mezi
okružní křižovatkou „U kina“ a okružní křižovatkou „U Lidlu“,
- veškeré opravy stavby bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- provedené úpravy na pozemcích budou součástí pozemků, stavebník po dokončení výše
uvedené stavby a po geodetickém zaměření a prokázání vlastnictví města k dotčeným
pozemkům požádá o majetkoprávní vypořádání k části pozemků s trvalým záborem, a to
nejdéle do 90 dnů po kolaudaci stavby, tj. budou uzavřeny příslušné smlouvy (město se
touto smlouvou ještě nezavazuje pozemky převést),
- pozemky s dočasným záborem budou před kolaudací stavby uvedeny do původního
stavu,
- stavba bude vybudována nejpozději do 31.12.2017.
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BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM 2016-272/6
, prodloužení zapůjčení holobytu
rada města
souhlasí
*01.01*
s prodloužením nájemní smlouvy na holobyt
, č. b. 9 o vel. 0 + 1
p.
, trv. bytem
, Trutnov, na dobu určitou od 01.04.2016 do
30.09.2016.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2016-273/6
Přírodní kulturní středisko Bojiště – plán reinvestic pro rok 2016
rada města
schvaluje
*01.01*
plán investic PKS Bojiště pro rok 2016 v celkové výši 305 000,00 Kč:
- 220 000,00 Kč – na údržbu areálu,
85 000,00 Kč – na kácení stromů.
RM_2016-274/6
Areál rekreačního střediska Dolce – plán reinvestic pro rok 2016
rada města
schvaluje
*01.01*
plán reinvestic v rekreačním areálu Dolce pro rok 2016 dle předloženého návrhu v celkové
výši 634 000,00 Kč.
RM_2016-275/6
MEBYS Trutnov s.r.o. – Veřejná zakázka malého rozsahu “Opravy Letní koupaliště
2016“ – výsledek VŘ
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Opravy Letní koupaliště 2016” rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je, jde-li o Letní koupaliště A: Oprava obkladů a dlažeb
rekreačního a sportovního bazénu, včetně brouzdališť nabídka uchazeče Luboš Serbousek,
Bojiště 53, Trutnov, 541 01,
*01.02*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Opravy Letní koupaliště 2016” rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je, jde-li o Letní koupaliště B: Oprava venkovních podlah mezi
čistou a špinavou zónou nabídka uchazeče Luboš Serbousek, Bojiště 53, Trutnov, 541 01,
*01.03*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Opravy Letní koupaliště 2016” rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je, jde-li o Letní koupaliště C: Rolovací mříž nabídka uchazeče
ROLROLS s.r.o., Makovského 1392/2b, Praha 6 – Řepy, 163 00,
ukládá
*02.01*
Ing. Veselému zajistit podpisy smluv s vítěznými uchazeči jednotlivých částí veřejné
zakázky „Opravy Letní koupaliště 2016“ do 30.03.2016
Termín: 30.03.2016
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RM_2016-276/6
MEBYS Trutnov s.r.o. – Veřejná zakázka malého rozsahu “Oprava sportovišť 2016“ –
výsledek VŘ
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava sportovišť 2016” rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je, jde-li o 1. ZIMNÍ STADION A: Oprava povrchové úpravy
ocelové konstrukce zastřešení nabídka uchazeče POPAS CZ, s.r.o., Horská 5, Trutnov,
541 01,
*01.02*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava sportovišť 2016” rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je, jde-li o 1. ZIMNÍ STADION B: Oprava sociálního zařízení
kabin HC nabídka uchazeče Luboš Serbousek, Bojiště 53, Trutnov, 541 01,
*01.03*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava sportovišť 2016” rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je, jde-li o 2. MĚSTSKÝ STADION A: Oprava šatny č. 7
nabídka uchazeče Luboš Serbousek, Bojiště 53, Trutnov, 541 01,
*01.04*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava sportovišť 2016” rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je, jde-li o 3. TENIS A: Výměna prosklených stěn nabídka
uchazeče WAMP, spol. s r.o., 5. května 497, Červený Kostelec, 549 41.
ukládá
*02.01*
Ing. Veselému zajistit podpisy smluv s vítěznými uchazeči jednotlivých částí veřejné
zakázky „Oprava sportovišť 2016“ do 30.03.2016.
Termín: 30.03.2016
RM_2016-277/6
MEBYS Trutnov s.r.o. – Rozpočet údržby sportovišť pro rok 2016
rada města
schvaluje
*01.01*
rozpočet údržby sportovišť pro rok 2016 – dle předloženého návrhu.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2016-278/6
Schválení účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací a výsledků hospoddaření za rok 2015
rada města
schvaluje
*01.01*
účetní závěrky příspěvkových organizací k 31.12.2015,
*01.02*
výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 a jejich rozdělení do fondů dle
přiloženého návrhu.
RM_2016-279/6
Uspořádání veřejné sbírky na charitativní účel „Zahraniční léčba za pomocí kmenových buněk pro Vladislava Maška s onemocněním svalové dystrofie“
rada města
nesouhlasí
*01.01*
se záměrem uspořádat veřejnou sbírku na humanitární a charitativní účel „Zahraniční léčba
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za pomocí kmenových buněk pro Vladislava Maška s onemocněním svalové dystrofie“ na
základě žádosti Vladislava Maška, nar. 04.06.1975, bytem Libušinka 519, 541 01 Trutnov.
RŮZNÉ
RM_2016-280/6
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení - vzdání se zástavního práva
rada města
souhlasí
*01.01*
se vzdáním se zástavního práva na bytové jednotce 137/5 a k ní náležícího podílu na
společných částech domu č. p. 137 na st. p. č. 934 a stavební parcele č. 934 ve vlastnictví
paní Lenky Peprníkové, bytem Růžová 137, 541 01 Trutnov, vzniklého dne 14.03.2011 pro
zajištění pohledávky a půjčky ze SFRB do výše 1 237 500,00 Kč.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech paní Lenky
Peprníkové.
Termín: 04.04.2016
RM_2016-281/6
Smlouva o předání a ochraně datových sad
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o předání a ochraně datových sad s Královéhradeckým krajem.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi zajistit uzavření smlouvy o předání a ochraně datových sad.
Termín: 04.04.2016
RM_2016-282/6
Znak, logo a záštita města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova sportovním týmem Trutnov Rangers, na
vlajku týmu,
*01.02*
s bezplatným použitím loga města Trutnova Taneční školou Bonifác na plakátech k 10. ročníku pěvecké soutěže „ČESKO ZPÍVÁ“,
*01.03*
s poskytnutím záštity starosty města Trutnova nad projektem „ČESKO ZPÍVÁ 2016“.
RM_2016-283/6
Veřejná zakázka – „Městská autobusová doprava v Trutnově v letech 2018 – 2027“ –
zveřejnění dle čl. 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním informací dle čl. 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1370/2007 k nadlimitní veřejné zakázce „Městská autobusová doprava v Trutnově
v letech 2018 - 2027“ v Úředním věstníku Evropské unie.
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RM_2016-284/6
Pověření zodpovědné osoby v Rámcové smlouvě uzavřené s mobilním operátorem
T-Mobile
rada města
stanovuje
*01.01*
tajemníka MěÚ Trutnov Ing. Jana Seidela zodpovědnou osobou v Rámcové smlouvě
uzavřené s firmou T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4 a pověřuje ho
uzavíráním dílčích Dohod o přistoupení k Rámcové smlouvě a zastupováním ve všech
technických záležitostech souvisejících s Rámcovou smlouvou.
RM_2016-285/6
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 4. dubna 2016 od 15:00 hod. v zasedací
místnosti č. 301 MěÚ.
Zapsala: P. Velebová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta
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