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[ 2011 - 742 ]
Oprava komunikace Trutnov - Babí
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2011-724/14, bod 02.01
Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2011 - 743 ]
Horská čp. 220
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
schválit záměr prodeje nemovitostí - nebytové jednotky garáže č. 220/9 v čp. 220 ul. Horská, na pozemku st. p.
497/3, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 220 ul. Horská a na pozemku st. p.
497/3, vše v části obce Střední předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů,
mimo Zásad pro prodej..., s upřednostněním nájemců, za nabídkovou cenu 200000,- Kč.
[ 2011 - 744 ]
Horská čp. 187
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
zrušit usnesení ZM 2011-63/2 ze dne 18.04.2011 v plném znění (prodej nemovitostí – domu čp. 187 Horská ulice
na pozemku st. p. 197, spolu s pozemkem st. p. 197, v části obce Horní Staré Město, v obci Trutnov,
v k. ú. Horní Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 18.06.2010 do vlastnictví pí Hany Kolbové, IČ
43473172, Vlčice 95, za nabídnutou kupní cenu 8280000,- Kč.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
schválit propadnutí kauce ve výši 50000,- Kč ve prospěch města Trutnova jako smluvní pokuty
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
schválit nové zveřejnění prodeje domu čp. 187 Horská ulice na pozemku st. p. 197, spolu s pozemkem st. p. 197,
vše v části obce Horní Staré Město, v obci Trutnov, v k. ú. Horní Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze
dne 18.06.2010 novým obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění
20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, za minimální nabídkovou cenu 8000000,- Kč.
[ 2011 - 745 ]
Studenec čp. 63
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
zrušit usnesení ZM 2010-98/3 ze dne 28.06.2010 v plném znění (prodej prostřednictvím realitní kanceláře
DOBRÉ BYDLO s. r. o.)
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
schválit prodej nemovitostí domu čp. 63 Studenec na pozemku st. p. 94, spolu s pozemkem st. p. 94 a p. p. 112,
v části obce Studenec, obec Trutnov, k. ú. Studenec u Trutnova, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 12.10.2005, novým obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů, mimo Zásad pro prodej..., bez
uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, za minimální nabídkovou cenu 1122010,Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2011 - 746 ]
Bulharská čp. 54
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 54 Bulharská ul., umístěné v I. NP o celkové výměře 114.80 m² s
ukončením nájemní smlouvy
Trutnov - Dolní Staré Město,
ke dni uzavření nové nájemní smlouvy
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 54 Bulharská ul., umístěné v I. NP o celkové

5

výměře 114.80 m² (CK + galerie 33.40 m², prodejna 40.50 m², 2 výlohy o celkové výměře 10.40 m², 1 kancelář
6.00 m², 1 sklad 11.70 m², 1 chodba 11.40 m² a 1 WC 1.40 m²)
Trutnov - Dolní Staré Město, ve výši ideálních 36 % plochy
nebytového prostoru za účelem provozování cestovní kanceláře a galerie
, Trutnov, ve výši ideálních 64 % plochy nebytového
prostoru za účelem provozování prodejny bytového textilu a bytového designu
na dobu určitou 5 let za nájemné dohodou ve výši 243600,- Kč/rok za celé nebytové prostory, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemci provedou na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k
požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového
prostoru nájemcům uhrazeno. Pokud některý z nájemců ukončí nájemní vztah na jím pronajatou část
nebytových prostor, bude zůstávajícímu nájemci nebytových prostor přednostně nabídnut k pronájmu.
[ 2011 - 747 ]
Školní čp. 13
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 13 Školní ul., umístěné v suterénu budovy
o celkové výměře 92.20 m² (dříve školní dílny - 2 místnosti 62.20 m², 17.90 m², sklad 12.10 m²) na dobu
neurčitou s úvodní cenou pro jednání ve výši 695,- 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 herny, kasina, videoterminálu a sázkové kanceláře.
[ 2011 - 748 ]
Krakonošovo náměstí čp. 22
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 22 Krakonošovo náměstí, umístěné v I. NP
o celkové výměře 69.70 m² (místnost 33.10 m², výstavní místnost 33.60 m², 1 WC 3.00 m²) na dobu určitou 5 let
s úvodní cenou pro jednání ve výši 2223,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, výstavní místnost, 1111,- Kč/m²/rok
za sklady, provozovnu služeb, 695,- 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 nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.
[ 2011 - 749 ]
Polská čp. 367
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy na budovu čp. 367 ul. Polská
, Hradec Králové, ke dni uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout budovu čp. 367 ul. Polská obchodní firmě Omega Investment, a. s., se
sídlem Žitná 1656/45, Praha 1, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a to vždy k 30.06. běžného roku
za nájemné dohodou ve výši 2152,- Kč/rok za předmět pronájmu, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem provozování soukromé střední školy. Nájemce bude provádět veškeré opravy a
údržbu na vlastní náklady. V případě ukončení nájemního vztahu nebudou tyto finanční prostředky vynaložené
na opravy a údržbu nájemci uhrazeny. Nižší nájemné je stanoveno s ohledem na povinnost nájemce provádět
veškeré opravy a údržbu objektu na vlastní náklady. V případě požadavku pronajímatele, nájemce umožní
v objektu umístění dětského stacionáře. V budově jsou prostory v suterénu, I., II., III. a IV. NP o celkové výměře
1764.70 m² (kanceláře o celkové výměře 63.90 m², kabinety o celkové výměře 50.00 m², vrátnice 15.60 m²,
učebny o celkové výměře 679.40 m², sborovna 51.90 m², VZD + místnost 10.90 m², archiv 31.50 m², sklady
o celkové výměře 74.80 m², garáž 23.90 m², chodby o celkové výměře 338.30 m², schodiště o celkové výměře
90.50 m², terasy o celkové výměře 98.90 m², šatny o celkové výměře 139.50 m², sociální zařízení o celkové
výměře 95.60 m²)
[ 2011 - 750 ]
Školní čp. 13
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 13 ul. Školní o celkové výměře 1017.00 m² (suterén - 3/4 šatny
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79.10 m², I. NP - 3 učebny 14.30 m², 39.10 m², 32.50 m², II. NP – 2 učebny 101.20 m², 31.80 m², sborovna 32.30
m², kancelář 16.90 m², ředitelna 34.20 m², kabinet 16.30 m², III. NP - 8 učeben 65.70 m², 73.00 m², 51.70 m²,
49.90 m², 33.40 m², 53.60 m², 54.80 m², 80.50 m², 2 kabinety 18.20 ,², 24.00 m², WC dívky a WC chlapci 21.50
m², chodba 93.00 m²) s vyjmutím části nebytových prostor umístěných ve III. NP o celkové výměře 184.10 m² (3
učebny o výměře 51.70 m², 53.60 m², 54.80 m² a kabinet o výměře 24.00 m²) Gymnáziu Trutnov, Jiráskovo
náměstí 325, Trutnov, a se snížením nájemného o vyjmutou část nebytových prostor.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 13 ul. Školní umístěné ve III. NP
o celkové výměře 184.10 m² (4 místnosti o výměře 51.70 m², 53.60 m², 54.80 m² a 24.00 m²) na dobu neurčitou
s úvodní cenou pro jednání ve výši 1396,- Kč/m²/rok za kancelář, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem provozování kanceláře firmy. Nájemce bude dále hradit náklady na služby
spojené s užíváním nebytových prostor. Pronájem nabízených nebytových prostor nesmí narušovat výuku
v učebnách Gymnázia Trutnov, která s nabízenými nebytovými prostory bezprostředně sousedí. Žadatel
o nebytové prostory tímto bere na vědomí, že zde probíhá školní výuka a s tím související hluk o přestávkách
apod. 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 herny, kasina, videoterminálu a sázkové kanceláře.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2011 - 751 ]
Krakonošovo náměstí čp. 23
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 23 Krakonošovo náměstí o celkové výměře 33.28 m² (3
sklady o výměře 23.37 m², 5.62 m², 4.29 m²) s občanským sdružením Trutnov - město draka, se sídlem Trutnov,
Železničářská 507, na dobu určitou 5 let za nájemné dohodou ve výši 100,- Kč/rok za celé nebytové prostory bez
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem zřízení skladu věcí občanského sdružení Trutnov
- město draka. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytového prostoru k požadovanému způsobu
využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci
uhrazeno.
[ 2011 - 752 ]
Krakonošovo náměstí čp. 23
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 23 Krakonošovo náměstí, o celkové výměře 308.69 m²
s vyjmutím části nebytových prostor z pronájmu
Trutnov
[ 2011 - 753 ]
Na Struze čp. 124
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě evid. č. 573/03/M ze dne 01.01.2003 ve věci rozšíření pronájmu
nebytových prostor v čp. 124 Na Struze Speciální mateřské škole pro děti s více vadami, Trutnov, Na Struze 124
o další nebytové prostory o výměře 80.50 m² (3 místnosti 30.00 m², 20.00 m² a 20.00 m², předsíň 4.50 m²,
koupelna a WC 6.00 m²) za nájemné 481.25 Kč/m²/rok za místnosti a nájemné 192.50 Kč/m²/rok za předsíň,
koupelnu a WC (navýšení nájemného o 35709,- Kč/rok) bez uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného
za účelem provozování mateřské školy. Dodatek bude účinný od 01.10.2011. Ostatní podmínky nájemní smlouvy
ev. č. 573/03/M zůstávají nezměněny.
[ 2011 - 754 ]
Na Struze čp. 228
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 228 Na Struze, umístěné v I. NP o celkové výměře
21.96 m² (místnost 20.48 m² a WC 1.48 m²) s
, Trutnov.

7

[ 2011 - 755 ]
Národní čp. 199
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
návrh ředitele SCT ze dne 27.06.2011 ve věci využití nebytového prostoru v čp. 199, 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)
souhlasí
*
02.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 199 ul. Národní, 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) se sdružením Ďyvadlo Neklid o. s., se sídlem
Trutnov - Voletiny 176, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné dohodou ve výši 30000,Kč/rok za celý nebytový prostor včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem
provozování zkušebny, kostymérny a rekvizitárny Ďyvadla Neklid o. s. Nájemce bude hradit zálohy na služby
spojené s užíváním nebytového prostoru, 1x ročně provede pronajímatel vyúčtování služeb (el. energie, vodné a
stočné, odvod odpadu, úklid). Předpokládané náklady služeb na jednu kancelář jsou cca 13.000,- Kč/rok.
ukládá
*
03.01 Urč:p. Libor Kasík
T:29.08.2011 *
uzavřít nájemní smlouvu na nebytové prostory v čp. 199 ul. Národní, umístěné ve II. NP o celkové výměře 47.42
m² se sdružením Ďyvadlo Neklid o. s.
[ 2011 - 756 ]
Národní čp. 199 - restaurace a bar
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na 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) s
,
Trutnov - Poříčí, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné dohodou ve výši 120000,- Kč/rok
za celé nebytové prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, 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.
[ 2011 - 757 ]
Pronájem střech - FWE
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy s obchodní firmou SunPlant s. r. o., se sídlem Trutnov, Horní Předměstí, Lípová
69, IČ 28765931, zastoupené jednatelem p. Danielem Krutišem ve věci pronájmu střech (nebo jejich částí) těchto
objektů:
Domov pro seniory Rudolfa Frimla 936 na st. p. 5758 v k. ú. Trutnov, Střední Předměstí
plocha pronájmu 600 m² x sazba 20,- Kč/m²/rok celkem 12000,- Kč/rok
Mateřská škola M. Gorkého 289 na st. p. 2962 v k. ú. Trutnov, Kryblice
plocha pronájmu 291.5 m² x sazba 20,- Kč/m²/rok celkem 5830,- Kč/rok
Mateřská škola Tkalcovská 542 na st. p. 2512 v k. ú. Trutnov, Střední Předměstí
plocha pronájmu 380 m² x sazba 20,- Kč/m²/rok celkem 7600,- Kč/rok
Mateřská škola Horská 282
na st. p. 315 v k. ú. Horní Staré Město
plocha pronájmu 84 m² x sazba 35,- Kč/m²/rok
plocha pronájmu 352 m² x sazba 20,- Kč/m²/rok celkem 9980,- Kč/rok
Mateřská škola Benešova 222 na st. p. 235 v k. ú. Poříčí u Trutnova
plocha pronájmu 102 m² x sazba 35,- Kč/m²/rok celkem 3570,- Kč/rok
Mateřská škola Žižkova 465
na st. p. 3203 v k. ú. Trutnov, Horní Předměstí
plocha pronájmu 458 m² x sazba 20,- Kč/m²/rok celkem 9160,- Kč/rok
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 20 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem vybudování fotovoltaických elektráren na náklady nájemce. Nájemce je povinen
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na vlastní náklady splnit tyto podmínky:
1. Stavební úpravy budou v souladu se schváleným územním plánem města Trutnova. Stavební úpravy a zásahy
do střešní konstrukce budou minimální a vždy předem konzultovány se zástupcem 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 a životní prostředí.
4. Projektová dokumentace fotovoltaických panelů bude v souladu s požadavky a bude odsouhlasena
společností ČEZ Distribuce, a. s. Nájemce požádá provozovatele distribuční sítě o souhlas k připojení výrobny
do sítě.
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 střechy
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 a likvidaci FVE. Pokud tak neučiní,
případně firma zanikne, budou finanční prostředky uložené na tomto účtu použity na likvidaci FVE. Případný
zůstatek z tohoto fondu bude po ukončení nájemního vztahu a po předání střech v provozuschopném stavu
vrácen nájemci. Neplnění tohoto ustanovení je výpovědním důvodem.
11. Ostatní podmínky dle nájemní smlouvy.
ukládá
*
02.01 Urč:pí Vondráčková
T:30.08.2011 *
uzavřít nájemní smlouvu s obchodní firmou SunPlant s. r. o., se sídlem Trutnov, Lípová 69, na pronájem střechy
Domova pro seniory Trutnov
*
02.02 Urč:pí Kubečková, ředitelka MŠ T:30.08.2011 *
uzavřít nájemní smlouvu s obchodní firmou SunPlant s. r. o., se sídlem Trutnov, Lípová 69, na pronájem střech
mateřských škol
[ 2011 - 758 ]
Malé náměstí čp. 38
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením nebytového prostoru na základě výsledku výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou včetně
náhradníků na adrese:
čp. 38 Malé náměstí, umístěné v I. NP o celkové výměře 177.00 m² (prodejna 60.80 m², zádveří 13.90 m², 4
výlohy 4.00 m², kancelář 4.70 m², 3 sklady 61.70 m², chodba 17.60 m², šatna 7.80 m², chodba před šatnou 3.10
m², soc. zařízení 2.40 m², WC 1.00 m²)
1.
, s místem podnikání Horská
Trutnov
za nájemné ve výši 2300,- Kč/m²/rok za prodejnu a zádveří, výlohy, kancelář, 1000,- Kč/m²/rok za sklady, chodbu
17.60 m², 800,- Kč/m²/rok za šatnu, chodbu 3.10 m², umývárny a WC, celkem 282560,- Kč/rok
za účelem zřízení nestátního zdravotnického zařízení
2.
, s místem podnikání Spojenecká
Trutnov
za nájemné ve výši 2000,- Kč/m²/rok za prodejnu a zádveří, výlohy, kancelář, 700,- Kč/m²/rok za sklady, chodbu
17.60 m², 600,- Kč/m²/rok za šatnu, chodbu 3.10 m², umývárny a WC, celkem 230890,- Kč/rok
za účelem zřízení prodejny stavebního a nábytkového kování
3.
, s místem podnikání Nerudova
Vrchlabí
za nájemné dohodou ve výši 214040,- Kč/rok za celé nebytové prostory za účelem zřízení střediska rychlého
občerstvení.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytového prostoru k požadovanému způsobu využití
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor do 14 dnů od vyrozumění o přidělení
nebytového prostoru, bude předmětný nebytový prostor nabídnut dalšímu v pořadí.
*
01.02
*
s vyřazením z výběrového řízení na nebytový prostor v čp. 38 Malé náměstí o celkové výměře 177.00 m²
žadatele p.
Svoboda nad Úpou.
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[ 2011 - 759 ]
Horská čp. 65
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
schválit odepsání nevymahatelné pohledávky ve výši 154546,- Kč plus příslušné úroky z prodlení a související
náklady řízení za firmou LBM - Drogerie HSM, s. r. o. v likvidaci, Horská 166, Trutnov, IČ 48150789. Jedná se
o dlužné nájemné, úhrady za služby a bezdůvodné obohacení za nebytový prostor Horská 65, Trutnov, v období
04/2000 - 03/2003.
[ 2011 - 760 ]
Dlouhá čp. 644
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 644 ul. Dlouhá, umístěné v I. NP o celkové výměře 47.97 m²
(1 prodejna 38.36 m², 1 šatna 5.61 m², 1 úklidová komora 1.80 m² a 1 WC 2.20 m²)s prominutím nájemného
za měsíc červen 2011
, Dvůr Králové nad Labem.
Důvodem jsou opravy nebytového prostoru prováděné správcem.
Pozemky - záměr města
[ 2011 - 761 ]
p. p.
k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
v k. ú. Libeč za kupní cenu 125,- Kč/m²
- cca 300 m²
- cca 400 m²
- cca 370 m² p
.
Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 762 ]
p. p. 2132/4, p. p. 2132/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2132/4 (cca 12 m²) a část p. p. 2132/8 (cca 62 m²) v k. ú. Trutnov
Bytovému družstvu Žižkova za kupní cenu 1,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně
z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 763 ]
p. p.
, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
v k. ú. Babí p
za účelem pastviny
a ekologického zemědělství za cenu dle znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně
z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 764 ]
p. p.
k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova p
za účelem rozšíření svých pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m²
*
01.02
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene práva chůze a jízdy za účelem údržby a provozu kanalizace
na prodávané p. p
v k. ú. Bojiště u Trutnova pro město Trutnov. Věcné břemeno bude zřízeno
zároveň s kupní smlouvou.
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[ 2011 - 765 ]
p. p. 2090/16 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2090/16 (3 m²), část p. p. 2090/13 (cca 16 m²), část p. p. 2090/12
(cca 22 m²) a část p. p. 2090/11 (cca 14 m²) v k. ú. Trutnov Bytovému družstvu, Chodská 447, Trutnov, za účelem
okapového chodníku za kupní cenu 1,- Kč/m². Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitosti,
hradí kupující.
[ 2011 - 766 ]
p. p. 33/1, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 33/1 v k. ú. Libeč
- cca 1000 m² p
za účelem sečení za nájemné 0.50 Kč/m²/rok
- cca 800 m² p
k zahrádkářským účelům za nájemné 0.50 Kč/m²/rok
na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být předem odsouhlasena
pronajímatelem.
[ 2011 - 767 ]
p. p. 2334/2, p. p. 2324/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2334/2 (cca 31 m²) a část p. p. 2324/1 (cca 20 m²)
v k. ú. Trutnov
jako manipulační plochu za nájemné 10,- Kč/m²/rok na dobu určitou 1 rok
s tím, že stavební buňka ani materiál nebudou umístěny na komunikaci.
[ 2011 - 768 ]
p. p. 912/4, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 912/4 (cca 284 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova p
jako manipulační a odstavnou plochu za nájemné 1,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou.
[ 2011 - 769 ]
p. p. 128/1 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 128/1 (95 m²) za nájemné 1,- Kč/m²/rok za účelem zahrady,
část p. p. 126/6 (cca 330 m²) a část p. p. 912/4 (cca 145 m²) za nájemné 0.10 Kč/m²/rok k sečení trávy, vše
v k. ú. Bojiště u Trutnova p
na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů
musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2011 - 770 ]
p. p. 2128/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2128/3 (cca 336 m²) v k. ú. Trutnov
k zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba
stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 240733 s
dohodou k 31.08.2011.
[ 2011 - 771 ]
p. p. 1390, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1390 (cca 615 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova p
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k zahrádkářským účelům za nájemné 2,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba
stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 980311 a 220439 s
dohodou k 31.08.2011.
[ 2011 - 772 ]
p. p. 108/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 108/3 (cca 18 m²) v k. ú. Trutnov spol. DAMPING s. r. o.
za účelem umístění stávajícího stánku rychlého občerstvení u penzionu Pohoda na dobu určitou 5 let
za nájemné ve výši 500,- Kč/m²/rok
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 290042 s p
dohodou k 31.08.2011
[ 2011 - 773 ]
p. p. 780/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 780/1 (cca 91 m²) v k. ú. Horní Staré Město
k zahrádkářským účelům za nájemné 2,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba či
výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 240630 s
dohodou k 31.08.2011
[ 2011 - 774 ]
p. p. 164/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 270016 s p
st. dohodou ke dni uzavření nájemní smlouvy
s novým nájemcem.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 164/1 (cca 1750 m²) v k. ú. Dolní Staré Město p.
z toho cca 420 m² za účelem zřízení přírodní nádrže na splaškovou (dešťovou) vodu a umístění
fóliovníku za nájemné 10,- Kč/m²/rok a cca 1330 m² za účelem uložení zeminy za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu
neurčitou s tím, že pronajatý pozemek bude oplocen min. 1.8 m vysokým pletivem a není povolena žádná jiná
výstavba či výsadba stromů.
[ 2011 - 775 ]
p. p. 18/2, 607/4, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR část p. p. 18/2 (cca 120 m²) a
část p. p. 607/4 (cca 125 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou - pozemky budou dotčeny dočasnými zábory
při opravě mostu ev. e. 14-080 v Bohuslavicích. Pronájem bude uzavřen na dobu určitou 2 let za nájemné 20,Kč/m²/rok s účinností ode dne zahájení stavby.
[ 2011 - 776 ]
p. p. 421 a další, k. ú. Debrné, p. p. 1086, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout společnosti MADOS MT, s. r. o. část p. p. 421 (cca 19 m²), část p. p.
975 (cca 90 m²), část p. p. 422 (41 m²) v k. ú. Debrné a část p. p. 1086 (68 m²) v k. ú. Libeč za účelem umístění
mostního provizoria v rámci opravy mostu č. 16-092 na dobu určitou od 29.08. do 10.12.2011
za nájemné ve výši 20,- Kč/m²/rok.
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Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2011 - 777 ]
p. p. 293/3, k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
nesouhlasit s výkupem p. p. 593/3 (724 m²) v k. ú. Oblanov od Lesů České republiky, s. p. za kupní cenu
ve výši 190000,- Kč s tím, že na pozemek bude zřízeno věcné břemeno práva vstupu a vjezdu těžké techniky
pro Lesy České republiky, s. p.
[ 2011 - 778 ]
p. p
k. ú. Bezděkov u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
souhlasit s přijetím daru části p. p
v k. ú. Bezděkov u Trutnova od
za účelem
opravy kamenného kříže, který se na pozemku nachází. Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně
z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 779 ]
p. p. 2628, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
souhlasit s výkupem p. p. 2628 (2286 m²) v k. ú. Trutnov od Statku Kovársko, s p. v likvidaci, za kupní cenu dle
znaleckého posudku ve výši 24530,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 780 ]
p. p. 1441/7, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
zrušit usnesení zastupitelstva města 2010-167/4 ze dne 23.09.2010 z důvodu odstoupení společnosti Bateson
plus s. r. o. od koupi pozemku.
[ 2011 - 781 ]
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
souhlasit s prodejem části p. p. 2213/15 (cca 30 m²) v k. ú. Trutnov spol. BOWLING-CENTRUM s. r. o.
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 600,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo
daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 782 ]
p. p
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
souhlasit s prodejem p. p.
v k. ú. Trutnov
za účelem rozšíření svých pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Veškeré náklady spojené
s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 783 ]
p. p. 245/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
souhlasit s darováním
- části p. p. 245/1, díl "n" o výměře 56 m²
- části p. p. 245/1, díl "ch" o výměře 1 m²
- části p. p. 247/2, díl "m" o výměře 104 m²
- části p. p. 247/2, díl "b" o výměře 8 m²
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- části p. p. 247/9, díl "l" o výměře 21 m²
- části p. p. 2553/3, díl "j" o výměře 70 m²
- části p. p. 2553/3, díl "k" o výměře 16 m²
- části p. p. 2553/3, díl "c" o výměře 19 m²
- části p. p. 2882, díl "i" o výměře 114 m²
vše v obci a k. ú. Trutnov, Královéhradeckému kraji. Všechny části pozemků jsou odděleny a zaměřeny
geometrickým plánem 3718-553/2010. Náklady spojené s převodem uhradí obdarovaný.
[ 2011 - 784 ]
p. p
, k. ú. Voletiny
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
souhlasit s prodejem části p. p.
v k. ú. Voletiny
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně
z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 785 ]
p. p.
a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
souhlasit s prodejem p. p
a
části p. p
v k. ú. Bojiště u Trutnova
k rozšíření
vlastních pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 786 ]
p. p.
a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
souhlasit s prodejem části p. p
v k. ú. Bojiště u Trutnova
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m². Veškeré
náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 787 ]
a další, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
souhlasit s prodejem části p. p.
a části st. p
v k. ú. Dolní Staré Město
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Veškeré náklady spojené
s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 788 ]
a další, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
souhlasit s prodejem části p. p
v k. ú. Dolní Staré Město
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Veškeré
náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2011 - 789 ]
p. p. 2185/41, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemního vztahu na část p. p. 2185/41 v k. ú. Trutnov se společností RAILREKLAM, spol.
s r. o., Klimentská 36, Praha 1, dohodou k 31.08.2011 z důvodu žádosti nájemce
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[ 2011 - 790 ]
p. p. 722/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 300047, uzavřené s
100 m²) v k. ú. Trutnov, dohodou k 31.08.2011
[ 2011 - 791 ]
p. p. 2901, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 990429, uzavřené
m²) v k. ú. Trutnov, dohodou k 31.08.2011

na pronájem části p. p. 722/8 (cca

na pronájem části p. p. 2901 (cca 20

[ 2011 - 792 ]
p. p. 1980/2, p. p. 2047, k. ú. Horní Staré Město
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2011-44/1 ze dne 18. ledna 2011 na pronájem části p. p. 1980/2 a části p. p. 2047
v k. ú. Horní Staré Město
[ 2011 - 793 ]
p. p. 137/8, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 137/8 (83 m²) v k. ú. Horní Staré Město p
manipulační plochy za nájemné 2,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou.

za účelem využití jako

[ 2011 - 794 ]
p. p. 410/6, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 410/6 (835 m²) v k. ú. Starý Rokytník
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.
[ 2011 - 795 ]
p. p. 1823/16, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1823/16 (cca 119 m²) v k. ú. Horní Staré Město
k zahrádkářským účelům za nájemné 2,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba
stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2011 - 796 ]
st. p. 924, k.. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem podílu na st. p. 924 (podíl 7502/44427 z 323 m²) v k. ú. Trutnov za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok
s tím, že bude požadována úhrada nájemného za bezesmluvní užívání pozemku zpětně
od 01.03.2010.
[ 2011 - 797 ]
p. p. 19, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 19 (180 m²) v k. ú. Studenec u Trutnova, z toho 4 m² za nájemné 10,- Kč/m²/rok
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k umístění kolny a 176 m² k zahrádkářským účelům za nájemné 1,- Kč/m²/rok p.
na dobu určitou
5 let s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2011 - 798 ]
p. p. 115/18, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 115/18 (cca 53 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova společnosti FM SERVIS TRUTNOV
s. r. o. na zajištění přístupu na parkoviště na dobu neurčitou za nájemné 10,- Kč/m²/rok
[ 2011 - 799 ]
p. p. 175/3, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 175/3 (2045 m²) v k. ú. Starý Rokytník
nájemné 0.10 Kč/m²/rok

k pastvě ovcí na dobu neurčitou za

[ 2011 - 800 ]
p. p. 1177/13, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1177/13 (cca 130 m²) v k. ú. Horní Staré Město
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 2,- Kč/m²/rok
[ 2011 - 801 ]
p. p. 1648, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1648 (1 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova, roh ulic Voletinská a Náchodská,
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.09.2011 do 31.08.2012 za nájemné
ve výši 2,- Kč/m²/den.
[ 2011 - 802 ]
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 na dobu určitou od 02.08.2011 do 30.06.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude
před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/2 od 01.07. do 01.08.2011
za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2011 - 803 ]
st. p. 26/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 26/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
za účelem vystavení
zboží před prodejnou květin na dobu určitou od 04.08. do 31.12.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2011 - 804 ]
p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájem části p. p. 2213/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Hradební,
k umístění reklamního
stojanu (nová provozovna v čp. 12 - svatební salon) na dobu určitou od 10.08.2011 do 30.05.2012 za nájemné
ve výši 3,- Kč/m²/den.
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[ 2011 - 805 ]
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,
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.09.2011 do 31.08.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2011 - 806 ]
st. p. 72, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 72 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská,
k umístění reklamního stojanu
na dobu určitou od 06.08.2011 do 07.07.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2011 - 807 ]
p. p. 147, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 147 (24 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Revoluční, k umístění letní předzahrádky firmě Expresso
Bar s. r. o. na dobu určitou od 08.08. do 30.09.2011 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m²/den.
[ 2011 - 808 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
k umístění reklamního stojanu
na dobu určitou od 08.08.2011 do 30.06.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2011 - 809 ]
p. p. 602/94, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 602/94 (83 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Kpt. Jaroše, firmě STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV
s. r. o. k umístění lešení za účelem opravy a zateplení fasády domu čp. 333 - 335 na dobu určitou od 30.07.
do 30.09.2011.
[ 2011 - 810 ]
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2471/7 (15 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek domu čp. 240
v Trutnově k umístění lešení za účelem opravy balkonů na dobu určitou od 18.08. do 30.09.2011.
[ 2011 - 811 ]
p. p. 2656/27, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost VČP Net, s. r. o., na části p. p. 2656/27 v k. ú. Trutnov,
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby plynárenského zařízení STL Plynovod v rozsahu dle
geometrického plánu 1309.55 m² za sjednanou paušální částku ve výši 500,- Kč + 20 % DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 812 ]
st. p. 1855 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost ČEZ ICT Services, a. s., na částech st. p. 1855, p. p.
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108/3, p. p. 132, p. p. 149/10, p. p. 149/12, p. p. 149/14, p. p. 156, p. p. 172/1, p. p. 172/5, p. p. 2012/4, p. p.
2055/2, p. p. 2070/5, p. p. 2135/9, p. p. 2190/9, p. p. 2198/4, p. p. 2198/59, p. p. 2204/5, p. p. 2213/15, p. p.
2227/2, p. p. 2228/1, p. p. 2343/2, p. p. 2343/3, p. p. 2461/1, p. p. 2468/1, p. p. 2468/2, p. p. 2559, p. p. 2602, p.
p. 2681, p. p. 2683, p. p. 2733, p. p. 2738, p. p. 2909, p. p. 2910, p. p. 2912, p. p. 2923, p. p. 2949 a p. p. 2950
v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení, údržby, oprav a provozování stavby optického kabelu v celkovém
rozsahu 1855,3 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 813 ]
p. p. 2190/8 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro oprávněnou společnost Telefonica Czech Republik, a. s.,
na částech p. p. 2190/8, p. p. 2194/1, p. p. 2194/4, p. p. 2198/4, p. p. 2198/57, p. p. 2602, p. p. 2758 a p. p. 2760
v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení, údržby, oprav a provozování stavby optického kabelu v celkové
délce 310 bm. Jednotková cena činí 300,- Kč/bm + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 814 ]
st. p. 1762/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, spočívajícího
v právu uložení a provozování stavby kabelového vedení NN na části st. p. 1762/3 v k. ú. Trutnov v celkovém
rozsahu 20 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 815 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
na část p. p
v k. ú. Trutnov,
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby vodovodní přípojky v celkovém rozsahu 3 m². Jednotková
cena činí 50,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněná.
[ 2011 - 816 ]
p. p. 2213/15, p. p. 2213/21, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost ČEZ Teplárenská, a. s., na části p. p. 2213/15 a p. p.
2213/21 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby horkovodního potrubí v celkovém
rozsahu 130 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 817 ]
p. p
a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
na částech p. p
v k. ú. Horní Staré Město, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby kanalizační přípojky v celkovém
rozsahu 7 m². Jednotková cena činí 40,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2011 - 818 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
na p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 100 m², spočívajícího v právu chůze a jízdy. Jednotková cena činí 50,-
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Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 819 ]
p. p. 2141/12 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost VČP Net, s. r. o., na částech p. p. 2141/12, p. p.
2141/23, p. p. 2141/1, p. p. 2198/48 a st. p. 867 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování
stavby plynárenského zařízení NTL plynovodu v rámci rekonstrukce celého rozvodu v oblasti ul. V Domcích
v rozsahu cca 1104 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 820 ]
p. p. 1/2 a další, 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 VN a NN na částech p. p. 1/2, p. p. 2/2, p. p. 1934/2 a
p. p. 1979 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu 750 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 821 ]
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro p
na části p. p.
v k. ú. Poříčí u Trutnova,
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby vodovodní přípojky v celkovém rozsahu 6 m². Jednotková
cena činí 40,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 851 ]
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost BOWLING – CENTRUM s. r. o. na části p. p. 2213/15
v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby splaškové a dešťové kanalizace, vodovodní,
2
telefonní a elektropřípojky k výstavbě polyfunkčního domu v celkovém rozsahu 45 m . Jednotková cena činí
2
133,33 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2011 - 822 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s odepsáním nevymahatelného dluhu ve výši 31462.86 Kč za byt
[ 2011 - 823 ]
Palackého čp. 80 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Palackého 80 , č. bytu 7 o vel. 1+2, standardní byt, 3. podlaží, (kuchyň 18.45 m², 1.
pokoj 24.50 m², 2. pokoj 18.45 m², topení etážové plynové, k bytu patří koupelna + WC 10.00 m² a komora 3.00
m², měsíční nájemné 4488,- 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.
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[ 2011 - 824 ]
Bulharská čp. 65 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Bulharská 65, č. bytu 1 o vel. 1+2, standardní byt, 2. podlaží, (kuchyň 10.00 m², 1.
pokoj 28.00 m², 2. pokoj 21.00 m², topení etážové plynové, k bytu patří koupelna 3 m², WC 1.00 m² - vlastní
mimo byt, spíž 1.00 m², předsíň 6.00 m² a sklep 7.50 m², měsíční nájemné 3998,- 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 - 825 ]
Jihoslovanská čp. 142
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Jihoslovanská 142, č. bytu 1 o vel. 1+2, standardní byt, 2. podlaží, (kuchyň 10.00 m², 1.
pokoj 15.00 m², 2. pokoj 15.40 m², topení lokální plynové, k bytu patří koupelna 2.90 m², WC 0.80 m², spíž 0.90
m², předsíň 6.30 m² a půda 12.00 m², měsíční nájemné 3266,- 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 - 826 ]
Bulharská čp. 55 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníka na adrese:
Bulharská 55 o vel. 1+1, standardní byt
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
3553,- Kč
53295,- Kč
2.
3501,- Kč
50000,- 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.
souhlasí
*
02.01
*
s vyřazením z výběrového řízení na bytovou jednotku Bulharská 55 sl. Rity Konfederákové s částkou ve výši
3101,- Kč
[ 2011 - 827 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244, Trutnov č. 5
na dobu určitou 6 měsíců, za "regulované nájemné"
[ 2011 - 828 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu č. 1 Na Dvorkách 244, Trutnov,
na dobu určitou 6 měsíců za "regulované nájemné"
[ 2011 - 829 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt Dlouhá 646 o vel. 1+1, standardní byt, s
na dobu určitou 6 měsíců za podmínky řádného placení nájemného, služeb, hrazení dluhu na bytě Dlouhá 646 a
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nákladů spojených s podáním výpovědi z nájmu bytu měsíční částkou ve výši 2000,- Kč, počínaje měsícem
srpnem 2011
[ 2011 - 830 ]
Krakonošovo náměstí čp. 69 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 69, č. bytu 2 o vel. 1+1, standardní byt, 3. podlaží, (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.
Majetek města - různé
[ 2011 - 831 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zařazením objektu MŠ Komenského 485, Trutnov, odloučené pracoviště MŠ Náchodská 359, Trutnov, IČO
75009617, do I. kategorie dle ceníku služeb za monitorování signálu z elektronické zabezpečovací signalizace
na pult centrální ochrany.
Finanční záležitosti
[ 2011 - 832 ]
VŘ na poskytnutí kontokorentního úvěru
rada města
rozhodla
*
01.01
*
o výběru nejvhodnější nabídky na poskytnutí kontokorentního úvěru a to nabídky předložené uchazečem
Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33, čp. 969, 11407 Praha 1
[ 2011 - 833 ]
Hospodaření PO k 30.06.2011
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2011
[ 2011 - 834 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč Vojenskému sdružení rehabilitovaných, územní organizaci Trutnov,
na činnost sdružení
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč O.S. PEKLO, jako příspěvek na Pekelnou motopárty
*
01.03
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč Českému rybářskému svazu, místní organizace Trutnov, jako příspěvek
na částečné krytí nákladů akcí pro děti a mládež
*
01.04
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč společnosti Menora, o. s., Pražská 390, Trutnov, na konání 6. ročníku
mezinárodního festivalu česko německé židovské kultury Devět bran
*
01.05
*
finanční příspěvek ve výši 30000,- Kč
, na částečné financování dopravy a
pobytu členů orchestru z Würzburgu v Trutnově
*
01.06
*
finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč sportovně střeleckému klubu KRAKONOŠ na částečné krytí nákladů
veřejného závodu ve střelbě o "Putovní pohár města Trutnova"
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*
01.07
*
finanční příspěvek ve výši 4000,- Kč p
na nákup putovního poháru pro vítěze na Závody
dračích lodí o putovní pohár města Trutnova
*
01.08
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč BoGi o. s. na částečné krytí nákladů dětského Letního příměstského tábora
s angličtinou
*
01.09
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč O.S. Country, skupina TENDR, jako příspěvek na hudební festival Setkání
neschvaluje
*
02.01
*
finanční příspěvek TJ Krakonoš, jezdecký oddíl, poštovní schránka 7, Svoboda nad Úpou, na uspořádání
Mistrovství Královéhradeckého kraje v parkurovém skákání v kategorii děti, junioři a mladí jezdci pro r. 2011
souhlasí
*
03.01
*
se změnou účelu použití finančního příspěvku pro p.
souvisejících s přípravou a účastí na silových soutěžích v roce 2011

na úhradu výdajů

Různé
[ 2011 - 835 ]
Městský informačně orientační systém
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 4/97/Hl-B s firmou Hostalek Werbung s. r. o., Riegrova 175, Česká
Třebová, za nájemné ve výši 1700,- Kč za 1 ks tabule/rok
[ 2011 - 836 ]
Půjčka ze SFRB - vzdání se zástavního práva
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech

,
, ze dne 19.04.2006 pro zajištění
pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 150000,- Kč
*
01.02
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech
, Trutnov ze dne 06.05.2004
pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 450000,- Kč
*
01.03
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech Společenství vlastníků jednotek VÍT čp. 273 - 274, ul. V. Nezvala
v Trutnově, V. Nezvala 273, Trutnov ze dne 29.09.2004 pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu
rozvoje bydlení do výše 825000,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:30.08.2011 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech
*
02.02 Urč:Ing. Franc
T:30.08.2011 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech
po uhrazení pohledávky
vůči městu Trutnovu
*
02.03 Urč:Ing. Franc
T:30.08.2011 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech na nemovitostech SVJ VÍT čp. 237 - 274, ul.
V. Nezvala v Trutnově, po uhrazení pohledávky vůči městu Trutnovu
[ 2011 - 837 ]
Státní fond rozvoje bydlení - zástavní smlouvy
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření zástavní smlouvy s
, Trutnov, dle předloženého návrhu
*
01.02
*
uzavření zástavní smlouvy s Bytovým družstvem Šestidomí Trutnov, dle předloženého návrhu
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ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:30.08.2011 *
zajistit uzavření zástavní smlouvy s
Trutnov, dle předloženého návrhu
*
02.02 Urč:Ing. Franc
T:30.08.2011 *
zajistit uzavření zástavní smlouvy s Bytovým družstvem Šestidomí Trutnov, dle předloženého návrhu
[ 2011 - 838 ]
Mikroprojekt "Průvodce po cestě bez hranic"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přijetí dotace ve výši 30000,- EUR v přepočtu na Kč z OPPS ČR-PR 2007 - 2013 – Fond mikroprojektů
*
01.02
*
realizaci mikroprojektu v plném rozsahu dle předložené žádosti
*
01.03
*
uzavření smlouvy s administrátorem Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, tj. Euroregionem Pomezí
Čech, Moravy a Kladska - Euroregionem Glacensis
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:15.09.2011 *
zajistit uzavření smlouvy s administrátorem Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, t.j. Euroregionem
Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregionem Glacensis, na přijetí dotace ve výši 30000,- EUR
v přepočtu na Kč
[ 2011 - 839 ]
Volanov - splašková kanalizace a chodník
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na dodavatele stavby "Volanov - splašková kanalizace a chodník" formou užšího řízení
schvaluje
*
02.01
*
zadávací dokumentaci veřejné zakázky dle předloženého návrhu
*
02.02
*
komisi pro otevírání obálek s nabídkami v navrženém složení
*
02.03
*
komisi pro hodnocení nabídek v navrženém složení
pověřuje
*
03.01 Urč:Ing. Franc
*
firmu Ekologický rozvoj a výstava, s. r. o., zajištěním organizace veřejné soutěže
[ 2011 - 840 ]
Půjčky ze SFRB
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 3 ke smlouvě č. R/32/08 o poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení dle předloženého
návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:30.08.2011 *
zajistit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení
[ 2011 - 841 ]
Územní plán - úpravy návrhu
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění na akci "Úpravy návrhu Územního plánu Trutnov"
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schvaluje
*
02.01
*
komisi pro hodnocení nabídky v navrženém složení
pověřuje
*
03.01 Urč:Ing. Franc
*
jednáním o ceně nabídky s uchazečem - firmou TENET s. r. o. Trutnov
[ 2011 - 842 ]
Stacionář, ul. Náchodská - vícepráce
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vícepráce na akci "Stavební úpravy stacionáře Náchodská - vícepráce" dle předloženého soupisu prací
*
01.02
*
navýšení ceny díla o odsouhlasené vícepráce ve výši 302436.90 Kč vč. DPH (252030.68 bez DPH)
*
01.03
*
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. R/15/11 s firmou Stavební práce Luboš Serbousek na změnu ceny díla
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:10.08.2011 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 s firmou Stavební práce Luboš Serbousek
[ 2011 - 843 ]
Muzeum Podkrkonoší
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zadání zakázky na zpracovatele projektové dokumentace stavby "Oprava objektu Muzea Podkrkonoší, Trutnov"
firmě Ing. Jan Chaloupský - projekty, průzkumy a posudky staveb za cenu 178800,- Kč vč. DPH
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:30.08.2011 *
zajistit uzavření smlouvy s firmou Ing. Jan Chaloupský - projekty, průzkumy a posudky staveb
[ 2011 - 844 ]
Parkovací závorové systémy - VZ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek veřejné zakázky na dodávku parkovacích závorových systémů v tomto pořadí: cena celkem (vč.
hodnoty úroku) bez DPH vč. DPH
1. CROSS Zlín, a. s. 4310040,- Kč 5172048,- Kč
2. Green Center s. r. o. 3881402,- Kč 4657682.40 Kč
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:30.08.2011 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem CROSS Zlín, a. s.
[ 2011 - 845 ]
Svazek obcí Královská věnná města
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
vzít na vědomí výroční zprávu, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí
Královská věnná města za rok 2010
[ 2011 - 846 ]
Technologické centrum
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Technologické centrum, elektronická spisová
služba a vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Trutnov"
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ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
T:30.08.2011 *
zajistit podepsání "Podmínek rozhodnutí"
[ 2011 - 847 ]
Pořadník žadatelů do DPS na rok 2011
rada města
schvaluje
*
01.01
*
doplnění pořadníku žadatelů na přidělení bytu v DPS pro rok 2011 dle předloženého návrhu
[ 2011 - 848 ]
Stacionář, MŠ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi Stacionářem pro zdravotně oslabené a tělesně
postižené Trutnov a Mateřskou školou Trutnov
*
01.02
*
se zajištěním a organizací provozu Mateřské školy Trutnov v budově Stacionáře Náchodská 359, včetně zřízení
výdejny stravy
*
01.03
*
s úpravou výše denní úplaty v odděleních pedagogicko-ozdravné péče Stacionáře dle předloženého návrhu
[ 2011 - 849 ]
Nebytové prostory v budovách škol
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory - tělocvičny a učebny, umístěné v budovách škol
zřizovaných městem Trutnovem na období od 01.09.2011 do 31.08.2012 v době po skončení hlavní činnosti dle
předloženého návrhu
rozhoduje
*
02.01
*
ve smyslu čl. VIII zřizovacích listin pověřit školy a školské zařízení uzavřením nájemních smluv na pronájem
prostor vlastním jménem na období 01.09.2011 - 31.08.2012
ukládá
*
03.01
T:31.10.2011 *
ředitelům škol a školského zařízení zpracovat z předložených nabídek týdenní rozpis o využívání těchto prostor,
uzavřít vlastním jménem jako pronajímatel smlouvu o pronájmu s jednotlivými subjekty dle stanoveného
týdenního rozpisu a podle smluvně ujednaného počtu hodin pronájmu a sazby za hodinu zpracovat účetní
předpis plateb na příslušný kalendářní rok
[ 2011 - 850 ]
ZŠ R. Frimla - přijetí účelového finančního daru
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelového finančního daru z Nadačního fondu Škola 2000 Základní školou, Trutnov, R. Frimla 816 na
školní rok 2011/2012 dle předloženého návrhu
[ 2011 - 852 ]
Znak a logo města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převzetím osobní záštity starostou města Trutnova Mgr. Ivanem Adamcem nad veřejným závodem ve střelbě
na asfaltové terče o "Putovní pohár města Trutnova"
*
01.02
*
s bezplatným použitím loga města Trutnova Sportovně střeleckým klubem KRAKONOŠ
*
01.03
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova p
,
na putovním poháru, pohárech, diplomech a tiskovinách přímo souvisejících se sportovní akcí "Závody dračích
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lodí o putovní pohár města Trutnova DRACI NA DOLCÍCH
[ 2011 - 853 ]
Příští schůze RM
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na úterý 30. srpna 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

