Město Trutnov – rada města
Zpracováno dne : 30.08.2011
U s ne s e n í
z 18. schůze rady města ze dne 30. srpna 2011
OBSAH
Kontrola usnesení
2011 - 855/18 Národní čp. 199 - eLeVen
Mgr. Adamec
2011 - 856/18 Společenské centrum Trutnovska - vícepráce
Mgr. Adamec
2011 - 857/18 Národní čp. 199 - Ďyvadlo Neklid
Mgr. Adamec
Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
2011 - 858/18 Horská čp. 65
Mgr. Hendrych
2011 - 859/18 Zahradnictví ul. Náchodská
Mgr. Hendrych
2011 - 860/18 Benešova čp. 510
Mgr. Hendrych
2011 - 861/18 Polská čp. 367
Mgr. Hendrych
2011 - 862/18 Malé náměstí
Mgr. Hendrych
2011 - 863/18 Horská čp. 220
Mgr. Hendrych
2011 - 864/18 Oblanov č.e. 21
Mgr. Hendrych
Nebytové prostory - záměr města
2011 - 865/18 Krakonošovo náměstí čp. 72
Mgr. Hendrych
2011 - 866/18 Horská čp. 220
Mgr. Hendrych
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
2011 - 867/18 Bulharská čp. 64
Mgr. Hendrych
2011 - 868/18 Na Struze čp. 228
Mgr. Hendrych
2011 - 869/18 Polská čp. 367
Mgr. Hendrych
2011 - 870/18 Bulharská čp. 54
Mgr. Hendrych
Nebytové prostory - různé
2011 - 871/18 Revoluční čp. 20
Mgr. Hendrych
Pozemky - záměr města
2011 - 872/18 p. p. 177/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2011 - 873/18 p. p. 1823/16, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2011 - 874/18 p. p. 1823/16, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2011 - 875/18 p. p. 1180/1 a další, k.ú. Zlatá Olešnice
Mgr. Hendrych
2011 - 876/18 p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2011 - 877/18 p.p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
Mgr. Hendrych
2011 - 878/18 p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych

1

2011 - 879/18

p. p
, k. ú. Zlatá Olešnice
Mgr. Hendrych
2011 - 880/18 st. p
k. ú. Voletiny
Mgr. Hendrych
2011 - 881/18 st. p. 719 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
Pozemky - doporučení pro ZM
2011 - 882/18 p. p
, k. ú. Babí
Mgr. Hendrych
2011 - 883/18 p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2011 - 884/18 p. p. 2132/4, p. p. 2132/8, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2011 - 885/18 p. p.
, k. ú. Babí
Mgr. Hendrych
2011 - 886/18 p. p.
k. ú. Bojiště u Trutnova
Mgr. Hendrych
2011 - 887/18 p. p. 2090/16 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
Pozemky - nájemní smlouvy
2011 - 888/18 p. p. 33/1, k. ú. Libeč
Mgr. Hendrych
2011 - 889/18 p. p. 2334/2, p. p. 2324/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2011 - 890/18 p. p. 912/4, k. ú. Bojiště u Trutnova
Mgr. Hendrych
2011 - 891/18 p. p. 128/1 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
Mgr. Hendrych
2011 - 892/18 p. p. 2128/3, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2011 - 893/18 p. p. 1390, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2011 - 894/18 p. p. 108/3, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2011 - 895/18 p. p. 780/1, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2011 - 896/18 p. p. 164/1, k. ú. Dolní Staré Město
Mgr. Hendrych
2011 - 897/18 p. p. 18/2, p. p. 607/4, k. ú. Bohuslavice n. Ú.
Mgr. Hendrych
2011 - 898/18 p.p.421 a další,k.ú.Debrné, p.p.1086, k.ú.Libeč
Mgr. Hendrych
2011 - 899/18 p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2011 - 900/18 p. p. 2227/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2011 - 901/18 p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2011 - 902/18 st. p. 161, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2011 - 903/18 p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2011 - 904/18 p. p. 933/5, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2011 - 905/18 p. p. 933/13, p. p. 2012, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2011 - 906/18 p. p. 2116/2, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2011 - 907/18 p. p. 2064/5, p. p. 2143/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2011 - 908/18 p. p. 2155/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych

2

2011 - 909/18

p. p. 2656/102 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2011 - 910/18 p.p
k. ú. Bojiště u Trutnova
Mgr. Hendrych
2011 - 911/18 p. p.
k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2011 - 912/18 p. p
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Mgr. Hendrych
2011 - 913/18 p. p. 337/1 a další, k. ú. Oblanov
Mgr. Hendrych
2011 - 914/18 p. p.
k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Mgr. Hendrych
Pozemky - různé
2011 - 915/18 st. p.
k.ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
Bytové záležitosti
2011 - 916/18
Mgr. Hendrych
2011 - 917/18
Mgr. Hendrych
2011 - 918/18
Mgr. Hendrych
2011 - 919/18
Mgr. Hendrych
2011 - 920/18
Mgr. Hendrych
2011 - 921/18
Mgr. Hendrych
Majetek města - různé
2011 - 922/18 TJ Lokomotiva Trutnov, o. s.
Mgr. Hendrych
2011 - 923/18 V Domcích čp. 106
Mgr. Hendrych
Finanční záležitosti
2011 - 924/18 Finanční příspěvek
Mgr. Adamec
2011 - 925/18 Vyřazení neupotřebitelných předmětů
Mgr. Adamec
Různé
2011 - 926/18 Přemístění basketbalového koše v ul. Zvonková
Ing. Horynová
2011 - 927/18 VŘ na úpravu návrhu územního plánu
Ing. Horynová
2011 - 928/18 Půjčky ze SFRB - smlouvy o půjčce
Ing. Horynová
2011 - 929/18 UFFO - oblast marketingové komunikace
Mgr. Adamec
2011 - 930/18 ZŠ Komenského - přijetí účelových finančních darů
Mgr. Adamec
2011 - 931/18 Petice občanů
Mgr. Adamec
2011 - 932/18 Příští schůze rady města
Mgr. Adamec
Kontrola plnění usnesení
-----------------------[ 2011 - 661 ] RM 02.01 Urč.:p. Libor Kasík
[ 2011 - 725 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2011 - 726 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2011 - 755 ] RM 03.01 Urč.:p. Libor Kasík
[ 2011 - 757 ] RM 02.01 Urč.:pí Vondráčková, ředitelka DD
[ 2011 - 757 ] RM 02.02 Urč.:pí Kubečková, ředitelka MŠ

3

Z
T
Z
Z
T
T

: 30.08.2011
: splněn
: 30.08.2011
: 29.08.2011
: 10.10.2011
: 10.10.2011

[ 2011 - 836 ] RM
[ 2011 - 836 ] RM
[ 2011 - 836 ] RM
[ 2011 - 837 ] RM
[ 2011 - 837 ] RM
[ 2011 - 840 ] RM
[ 2011 - 842 ] RM
[ 2011 - 843 ] RM
[ 2011 - 844 ] RM
[ 2011 - 846 ] RM

02.01 Urč.:Ing. Franc
02.02 Urč.:Ing. Franc
02.03 Urč.:Ing. Franc
02.01 Urč.:Ing. Franc
02.02 Urč.:Ing. Franc
02.01 Urč.:Ing. Franc
02.01 Urč.:Ing. Franc
02.01 Urč.:Ing. Franc
02.01 Urč.:Ing. Franc
02.01 Urč.:Mgr. Rathouský

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

: splněn
: splněn
: splněn
: splněn
: splněn
: splněn
: splněn
: splněn
: 12.09.2011
: splněn

[ 2011 - 855 ]
Národní čp. 199 - eLeVen
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2011-661/14 v celém rozsahu
[ 2011 - 856 ]
Společenské centrum Trutnovska - vícepráce
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2011-726/14 v celém rozsahu
[ 2011 - 857 ]
Národní čp. 199 - Ďyvadlo Neklid
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2011-755/16 v celém rozsahu
Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2011 - 858 ]
Horská čp. 65
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
schválit prodej domu čp. 65 na pozemku st. p. 5/2 ulice Horská, spolu s pozemkem st. p. 5/2 a p. p. 1976
(parkoviště), včetně příslušenství věci hlavní (dřevěné kolny na pozemku st. p. 5/2), vše v obci Trutnov, části
města a k. ú. Horní Staré Město, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 16.3.2009,
novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez
upřednostnění nájemce, na neomezeně dlouhou dobu, za minimální nabídkovou kupní cenu 2800000,- Kč.
[ 2011 - 859 ]
Zahradnictví ul. Náchodská
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
schválit prodej nemovitostí - objekt bez č.p./č.e. na pozemku st. p. 3642 v ul. Náchodská, spolu s pozemkem
st. p. 3642 a pozemkem p. p. 722/25, vše v části obce Dolní Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov,
v rozsahu znaleckého posudku - aktualizace ze dne 14.10.2009, novým obecným zveřejněním, bez
uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, na neomezeně dlouhou dobu, za minimální nabídkovou kupní cenu
7000000,- Kč
[ 2011 - 860 ]
Benešova čp. 510
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
schválit prodej nemovitostí novým zveřejněním záměru města - prodat nebytový dům čp. 510 Benešova
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(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 na neomezeně dlouhou dobu, za minimální nabídkovou kupní cenu 2600000,- Kč
[ 2011 - 861 ]
Polská čp. 367
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
schválit záměr a přípravu prodeje domu čp. 367 ul. Polská, Střední škola podnikatelská, na pozemku st. p.
3672, spolu s pozemkem st. p. 3672, v obci Trutnov, v části města Dolní Předměstí, k. ú. Trutnov, jako celek
obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej...., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny,
s upřednostněním nájemců, za minimální nabídkovou cenu, vycházející ze znaleckých posudků
vypracovaných dle platné cenové vyhlášky.
[ 2011 - 862 ]
Malé náměstí čp.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
schválit prodej bytové jednotky č.
. nadzemním podlaží domu
, Malé náměstí,
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku st. p
-, v části města Střední
Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění s upřednostněním nájemců,
dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku ze dne 15.01.2007, zpracovaného dle vyhlášky a
v rozsahu prohlášení vlastníka ze dne 14.11.2006 do vlastnictví
, Trutnov, za nabídnutou cenu 740624,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej...., § 14, odst. 1)
za 592499,- Kč.
[ 2011 - 863 ]
Horská čp. 220
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
schválit záměr a přípravu prodeje nemovitostí: nebytové jednotky č. 220/7 v čp. 220 ul. Horská, na pozemku
st. p. 497/3, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 220 ul. Horská a pozemku st.
p. 497/3, vše v části obce Střední Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov, obecným zveřejněním na dobu
min. 60 dnů mimo Zásad pro prodej..., bez upřednostnění nájemců, za minimální nabídkovou cenu,
vycházející ze znaleckých posudků vypracovaných dle platné cenové vyhlášky.
[ 2011 - 864 ]
Oblanov č.e. 21
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
schválit prodloužení platnosti zprostředkovatelské smlouvy na prodej nemovitostí - rekreační chaty č.e. 21
Oblanov na pozemku st. p. 62, spolu s pozemkem st. p. 62 a p. p. 147/15 v k. ú. Oblanov, v obci Trutnov,
z majetku města Trutnova realitní kanceláři DOBRÉ BYDLO, s. r. o., Jihoslovanská 36, Trutnov, IČ
25973851, o jeden rok, t.j. do 30.09.2012
Nebytové prostory - záměr města
[ 2011 - 865 ]
Krakonošovo náměstí čp. 72
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 72 Krakonošovo náměstí v I. NP
o celkové výměře 114.00 m² (zasedací místnost 55.00 m², klubovna 31.00 m², kuchyňka 28.00 m²) firmě
SBTS ČR ZO Klubu vojenské historie Trutnov, se sídlem Trutnov, Střední Předměstí, Papírenská 591,
na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 500,- Kč/rok za celý nebytový prostor, bez uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování činnosti SBTS ČR ZO Klubu vojenské historie
Trutnov. Klub bude dále hradit zálohy na služby spojené s pronájmem nebytových prostor (el. energii, teplo,
teplou a studenou vodu, odvoz odpadků, úklid). Minimálně jednou ročně budou zálohy vypořádány
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na základě skutečných nákladů. Klub bude dodržovat bezpečnostní provoz budovy, každou návštěvu
ve Staré radnici bude předem hlásit správci Staré radnice, bude zodpovídat za pořádek a využití prostor.
Jakékoliv úpravy interiéru lze provádět jen se souhlasem správce budov MěÚ.
[ 2011 - 866 ]
Horská čp. 220
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 220 Horská ul.prostory v I. NP a sklepu s ukončením nájemní
smlouvy s obchodní firmou TRESO logistik, a. s., Zlín, ke dni uzavření nových nájemních smluv (s firmou
TRESO logistik, a. s., Zlín a firmou Cytologická laboratoř Trutnov s. r. o.)
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 220 Horská ul. prostory v I. NP o celkové
výměře 127.00 m² (prodejna 72.40 m², výloha 7.90 m², sklad 42.20 m², WC 1.50 m², komora 3.00 m²)
obchodní firmě TRESO logistik, a. s., Zlín, na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 2225.20 Kč/m²/rok
za prodejnu, výlohu, 1112.60 Kč/m²/rok za sklad, 696,- Kč/m²/rok za WC a komoru, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny obuvi a doplňkového zboží.
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.
*
01.03
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 220 Horská ul. prostory v I. NP o celkové
výměře 43.50 m² (2 sklady o výměře 32.10 m² a 11.40 m²) Cytologické laboratoří Trutnov s. r. o., se sídlem
Belgická 114/36, Praha 2, na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 1112.60 Kč/m²/rok za sklady, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení archivu preparátů Cytologické
laboratoře Trutnov s. r. o. 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.
Nájemní smlouva na nebytový prostor o výměře 43,50 m² bude uzavřena za podmínky, že budoucí nájemce
zajistí zpracování projektové dokumentace, stavební povolení, realizaci a kolaudaci ve věci vybudování
nových vchodových dveří do nebytového prostoru v čp. 220 ze dvora vedle vrat (v současné době je
v uvedeném místě okno) a oddělení tohoto nebytového prostoru od nebytových prostor prodejny obuvi.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2011 - 867 ]
Bulharská čp. 64
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením nebytového prostoru na základě výsledků výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou
včetně náhradníka na adrese:
čp. 64 Bulharská, umístěné v I. NP o celkové výměře 81.30 m² (3 prodejny 22.20 m², 17.40 m², 39.10 m²,
2 výlohy o celkové výměře 0.60 m² a 1 WC 2.00 m²)
1. Olie Group s. r. o. , se sídlem Praha 6 - Břevnov, Slavníkova 2357/9
za nájemné ve výši 2550,- Kč/m²/rok za prodejny, výlohy, 700,- Kč/m²/rok za WC, celkem 203615,- Kč/rok
za účelem zřízení prodejny textilu a bižuterie
2.
, Trutnov
za nájemné ve výši 2225,- Kč/m²/rok za prodejny, výlohy, 700,- Kč/m²/rok za WC, celkem 177842.50 Kč/rok,
za účelem zřízení prodejny bytového textilu + doplňky
Nájemní smlouva bude uzavřena nejdříve od 01.10.2011 na dobu určitou 5 let 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.
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.
[ 2011 - 868 ]
Na Struze čp. 228
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 228 Na Struze, umístěné v I. NP o celkové výměře

6

21.96 m² (místnost 20.48 m² a WC 1.48 m²) s
, Trutnov, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 695,- Kč/m²/rok za provozovnu služeb a 558,- Kč/m²/rok
za WC, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení salonu pro psy provozovna služeb + prodej potřeb pro zvířata. 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 - 869 ]
Polská čp. 367
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na budovu čp. 367 ul. Polská s obchodní firmou 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 - 870 ]
Bulharská čp. 54
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 54 Bulharská ul., umístěné v I. NP o celkové
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) s
, 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.
Nebytové prostory - různé
[ 2011 - 871 ]
Revoluční čp. 20
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 20 ul. Revoluční, umístěné v I. NP, II. NP a sklepu budovy
kina Vesmír o celkové výměře 107.10 m² (bar 54.10 m², sklady a chodby o celkové výměře 44.60 m² a
sociální zařízení o celkové výměře 8.40 m²) u nájemce nebytového prostoru změnu sídla a jednatele firmy
Expresso Bar s. r. o. nově sídlo firmy Praha 4, Pod Višňovkou 1661/33 a jednatel firmy Mgr. Radek Kolesa
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Pozemky - záměr města
[ 2011 - 872 ]
p. p. 177/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 177/1 (cca 130 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova
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
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 177/1 (cca 360 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova p
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
[ 2011 - 873 ]
p. p. 1823/16, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1823/16 (cca 260 m²) v k. ú. Horní Staré Město
za nájemné 2,- Kč/m²/rok k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv
výstavba či výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2011 - 874 ]
p. p. 1823/16, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
část p. p. 1823/16
(cca 102 m²) v k. ú. Horní Staré Město, z toho cca 16 m² za nájemné 10,- Kč/m²/rok za účelem umístění
pergoly a cca 86 m² za nájemné 2,- Kč/m²/rok za účelem zahrady na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv
výstavba či výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2011 - 875 ]
p. p. 1180/1 a další, k.ú. Zlatá Olešnice
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
p. p. 1180/1 (811 m²), p. p. 1172/3 (1143 m²)
a p. p. 1172/1 (1408 m²) v k. ú. Zlatá Olešnice za účelem sečení trávy za nájemné 0.10 Kč/m²/rok na dobu
neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
Stávající nájemní smlouvu nahradí nový nájemní vztah.
[ 2011 - 876 ]

. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p
v k. ú. Horní Staré Město
za účelem rozšíření svých pozemků za kupní cenu 300,- Kč/m². Veškeré
náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 877 ]
p.p.
, p.p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat
v k. ú. Studenec u Trutnov p. p
za kupní cenu 125,- Kč/m² a p. p.
za kupní cenu 100,- Kč/m². Veškeré náklady spojené
s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
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[ 2011 - 878 ]
p. p
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města směnit část p. p
v k. ú. Trutnov v majetku města Trutnova
za část p. p
v k. ú. Trutnov ve vlastnictví p
bez finančního dorovnání.
Náklady spojené s převodem budou hrazeny každou stranou z jedné poloviny.
[ 2011 - 879 ]
p. p.
, k. ú. Zlatá Olešnice
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
v k. ú. Zlatá Olešnice, t.j. pozemek
pod objektem pěchotního srubu,
za kupní cenu ve výši 125,- Kč/m² s tím, že náklady
spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
nesouhlasit s prodejem části p. p.
v k. ú. Zlatá Olešnice, t.j. cesty,
[ 2011 - 880 ]
st. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p.
v k. ú. Voletiny p
za účelem rozšíření svých pozemků, ale jen v případě, že žadatel odsouhlasí kupní cenu 125,Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 881 ]
st. p. 719 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 719 (476 m²), st. p. 720 (319 m²), st. p. 1237/1 (58 m²), st. p.
1237/2 (119 m²), st. p. 1143/2 (2 m²) a p. p. 231/2 (3341 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova společnosti STAVBA,
výrobní družstvo Jaroměř, ale jen v případě, že odsouhlasí kupní cenu ve výši 500,- Kč/m² a s tím,
že nabyvatel bere na vědomí, že pozemky se nacházejí dle připravovaného územního plánu Trutnov
v mostním koridoru připravované rychlostní silnice R11 a pro tento koridor platí zvláštní regulativy. Náklady
spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2011 - 882 ]
p. p
, k. ú. Babí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
nesouhlasit s prodejem části p. p

T:19.09.2011 *
(komunikace) v k. ú. Babí manželům

[ 2011 - 883 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
souhlasit s výkupem části p. p
v k. ú. Trutnov, pozemek pod
komunikací, od p
za kupní cenu 50,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem hradí
kupující.
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[ 2011 - 884 ]
p. p. 2132/4, p. p. 2132/8, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
souhlasit s prodejem části p. p. 2132/4 (cca 12 m²) a části 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 - 885 ]
p. p.
, k. ú. Babí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
souhlasit s prodejem 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 - 886 ]
p. p.
k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
souhlasit s prodejem p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova p
za účelem rozšíření
svých pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 887 ]
p. p. 2090/16 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
souhlasit s prodejem části p. p. 2090/16 (3 m²), části p. p. 2090/13 (cca 16 m²), části p. p. 2090/12 (cca 22
m²) a části 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.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2011 - 888 ]
p. p. 33/1, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 33/1 v k. ú. Libeč
- cca 1000 m
za účelem sečení za nájemné 0.50 Kč/m²/rok
- cca 800 m²
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.
nesouhlasí
*
02.01
*
s pronájmem části p. p. 33/1 (cca 1200 m²) v k. ú. Libeč p

k zahrádkářským účelům

[ 2011 - 889 ]
p. p. 2334/2, p. p. 2324/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2334/2 (cca 31 m²) a části 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.
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[ 2011 - 890 ]
p. p. 912/4, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 912/4 (cca 284 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova p.
odstavnou plochu za nájemné 1,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou.

jako manipulační a

[ 2011 - 891 ]
p. p. 128/1 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 128/1 (95 m²) za nájemné 1,- Kč/m²/rok za účelem zahrady, části p. p. 126/6 (cca
330 m²) a části 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 - 892 ]
p. p. 2128/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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.
[ 2011 - 893 ]
p. p. 1390, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1390 (cca 615 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova p.
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.
[ 2011 - 894 ]
p. p. 108/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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
[ 2011 - 895 ]
p. p. 780/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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.
[ 2011 - 896 ]
p. p. 164/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 164/1 (cca 1750 m²) v k. ú. Dolní Staré Město
., 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
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výsadba stromů.
[ 2011 - 897 ]
p. p. 18/2, p. p. 607/4, k. ú. Bohuslavice n. Ú.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 18/2 (cca 120 m²) a části p. p. 607/4 (cca 125 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou
společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR- pozemky budou dotčeny dočasnými zábory při opravě mostu ev. e.
14-080 v Bohuslavicích. Předmětem nájmu není část p. p. 18/2, na které je hřiště. Pronájem bude uzavřen
na dobu určitou 2 let za nájemné 20,- Kč/m²/rok s účinností ode dne zahájení stavby.
[ 2011 - 898 ]
p. p. 421 a další, k. ú. Debrné, p. p. 1086, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 421 (cca 19 m²), části p. p. 975 (cca 90 m²), části p. p. 422 (41 m²) v k. ú. Debrné a
části p. p. 1086 (68 m²) v k. ú. Libeč společnosti MADOS MT, s. r. o. 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.
[ 2011 - 899 ]
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, p
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 10.09.2011 do 11.08.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2011 - 900 ]
p. p. 2227/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 06.09.2011 do 05.09.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2011 - 901 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, firmě STREET AND SPORTS WEAR s.a.m., s. r. o. k umístění reklamního stojanu na dobu určitou od 01.09.2011 do 31.07.2012 za nájemné
ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části
p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.08. do 31.08.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2011 - 902 ]
st. p. 161, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 161 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, firmě JASPIS FASHION s. r. o.
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od do 31.07.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2011 - 903 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 05.09.2011 do 04.09.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
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[ 2011 - 904 ]
p. p. 933/5, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím výpůjčky části p. p. 933/5 (109 m²) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Bratrství, Stavební firmě
Haase s. r. o. za účelem postavení lešení z důvodu rekonstrukce panelového domu čp. 432-433 na dobu
určitou od 28.08. do 30.09.2011.
[ 2011 - 905 ]
p. p. 933/13, p. p. 2012, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím výpůjčky části p. p. 933/13 (80 m²) a části p. p. 2012 (30 m²) v k. ú. Horní Staré Město, ul.
Zvonková, Stavební firmě Haase s. r. o. za účelem postavení lešení z důvodu zateplení panelového domu
čp. 468-469 na dobu určitou od 28.08. do 25.11.2011.
[ 2011 - 906 ]
p. p. 2116/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím výpůjčky části p. p. 2116/2 (postupně vždy 20 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Dlouhá, firmě GOS cz s.
r. o. k umístění lešení za účelem opravy střechy domu čp. 572 na dobu určitou od 31.08. do 15.12.2011
*
01.02
*
s pronájmem části p. p. 2116/2 (50 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Dlouhá, firmě GOS cz s. r. o. k umístění zařízení
staveniště za účelem opravy střechy domu čp. 572 na dobu určitou od 31.08. do 15.12.2011 za nájemné
ve výši 2,- Kč/m²/den
[ 2011 - 907 ]
p. p. 2064/5, p. p. 2143/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Žižkova čp. 219, 220,
Trutnov na částech p. p. 2064/5 a p. p. 2143/1 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování
stavby kanalizační přípojky v rozsahu dle geometrického plánu 192 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² +
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 908 ]
p. p. 2155/1, 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 části p. p. 2155/1 v k.ú. Trutnov v celkovém
rozsahu 8 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 909 ]
p. p. 2656/102 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. 2656/102, p. p. 2656/120, p. p. 2656/451, p. p. 2656/456 a p. p. 2656/457 v k. ú. Trutnov,
spočívajícího v právu uložení, údržby, oprav a provozování stavby optického kabelu v celkovém rozsahu
111.07 bm. Jednotková cena činí 300,- Kč/bm + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
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[ 2011 - 910 ]
p.p.
k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
na části p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby vodovodní a kanalizační
přípojky v celkovém rozsahu 18 m². Jednotková cena činí 40,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
[ 2011 - 911 ]
p. p
k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
na části p.
v k. ú. Poříčí
u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby kanalizační přípojky v celkovém rozsahu 13
m². Jednotková cena činí 40.- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2011 - 912 ]
p. p
k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro p
na části p. p.
v k. ú. Bohuslavice nad
Úpou, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby elektro přípojky v celkovém rozsahu cca 9 m².
Jednotková cena činí 35.- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2011 - 913 ]
p. p. 337/1 a další, k. ú. Oblanov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Lesy ČR, s. p., spočívajícího v právu
vstupu a vjezdu mechanizmů a vozidel sloužících k hospodaření v lese s měrnou zátěží až do 12 t včetně
na osu stroje, na komunikaci na p. p. 337/1 a p. p. 610, dále pak za účelem přístupu k lesním pozemkům
přes p. p. 368/1, p. p. 433, p. p. 349/1, p. p. 348/1 a p. p. 350, vše v k. ú. Oblanov
[ 2011 - 914 ]
p. p.
k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
na části p. p.
v k. ú.
Bohuslavice nad Úpou, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby vodovodní přípojky v celkovém
rozsahu 9 m². Jednotková cena činí 33.- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
Pozemky - různé
[ 2011 - 915 ]
st. p.
, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prodejem garáže na st. p.
a polovinu podílu na st. p
v k. ú. Trutnov, které jsou v majetku
. Předkupní právo pro město Trutnov bude zachováno.
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Bytové záležitosti
[ 2011 - 916 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s odepsáním nevymahatelného dluhu ve výši 12313,- Kč za byt
[ 2011 - 917 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244
[ 2011 - 918 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
s výměnou bytu

*

[ 2011 - 919 ]
Š
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt
na dobu určitou 1 rok

,

o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.) s

[ 2011 - 920 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244
[ 2011 - 921 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244
na dobu určitou 6 měsíců za "regulované nájemné"

,

Majetek města - různé
[ 2011 - 922 ]
TJ Lokomotiva Trutnov, o. s.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
schválit poskytnutí příspěvku společnosti Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnov o. s. ve výši 40000,- Kč
na úpravu časomíry na zimním stadionu.
[ 2011 - 923 ]
V Domcích čp. 106
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením "Dohody o provedení stavby - Rekonstrukce plynovodní přípojky pro čp. 106 V Domcích"
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v rámci přípravy akce "REKO MS Trutnov V Domcích + 1" na dotčených nemovitostech, t.j. st. p. 867 a p. p.
2141/12, k. ú. Trutnov, mezi městem Trutnov a společností VČP Net s. r. o., zastoupenou na základě plné
moci společností RIP - Pardubice, spol. s r. o.
Finanční záležitosti
[ 2011 - 924 ]
Finanční příspěvek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč
nákladů koncertu hudební skupiny Rangers-Plavci

Kiosek Na Pláži Dolce u Trutnova na částečné krytí

[ 2011 - 925 ]
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu z evidence do výše 20000,- Kč
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.09.2011 *
schválit vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu v hodnotě nad 20000,- Kč
Různé
[ 2011 - 926 ]
Přemístění basketbalového koše v ul. Zvonková
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s přemístěním basketbalového koše v ul. Zvonková
[ 2011 - 927 ]
VŘ na úpravu návrhu územního plánu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na úpravu územního plánu města Trutnova
*
01.02
*
firmu Tenet, spol. s r. o., architektonický ateliér, Horská 64, Trutnov s cenovou nabídkou ve výši 109200,- Kč
vč. DPH jako vítěze výběrového řízení
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:12.09.2011 *
zajistit uzavření smluvního vztahu (SOD) s firmou Tenet, spol. s r.o., architektonický ateliér
[ 2011 - 928 ]
Půjčky ze SFRB - smlouvy o půjčce
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu o poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení včetně splátkového kalendáře
*
01.02
*
smlouvu o poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení včetně splátkového kalendáře s Bytovým
družstvem Šestidomí
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy s p
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T:12.09.2011 *
, Trutnov

*
02.02 Urč:Ing. Franc
T:12.09.2011 *
zajistit uzavření smlouvy s Bytovým družstvem Šestidomí, Papírenská 591, Trutnov
[ 2011 - 929 ]
UFFO - oblast marketingové komunikace
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výzvu k podání nabídky na poskytování komplexních služeb v oblasti marketingové komunikace
pro Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
schvaluje
*
02.01
*
text výzvy k podání nabídek
*
02.02
*
okruh firem navržených k obeslání výzvy dle předloženého návrhu
jmenuje
*
03.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků v navrženém znění
[ 2011 - 930 ]
ZŠ Komenského - přijetí účelových finančních darů
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelového finančního daru Základní školou, Trutnov, Komenského 399 od firmy Tyco Electronics
EC Trutnov s. r. o., Kolmá 467, Trutnov dle předloženého návrhu
*
01.02
*
s přijetím účelového finančního daru Základní školou, Trutnov, Komenského 399 od firmy ČEZ, a. s., Duhová
2/1444, Praha 4 předloženého návrhu
*
01.03
*
s přijetím účelového finančního daru Základní školou, Trutnov, Komenského 399 od firmy ČEZ Teplárenská,
a. s., Školní 1051/30, Chomutov dle předloženého návrhu
[ 2011 - 931 ]
Petice občanů
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
petici občanů Voletin, týkající se oprav v lokalitě nazývané "V Údolíčku", doručenou na MěÚ dne 15.08.2011
ukládá
*
02.01 Urč:Bc. Nýdrle
připravit návrh odpovědi

T:12.09.2011 *

[ 2011 - 932 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 12. září 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

