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Majetek města
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2011 - 984 ]
Krakonošovo náměstí čp. 72
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na 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) s firmou SBTS ČR ZO Klub
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 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
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jen se souhlasem správce budov MěÚ.
[ 2011 - 985 ]
Horská čp. 220
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na 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) s obchodní
firmou 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.
*
01.02
*
s uzavřením nájemní smlouvy na 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) s Cytologickou 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.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2011 - 986 ]
p. p
. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:12.12.2011 *
souhlasit s prodejem p. p.
v k. ú. Horní Staré Město
Č
za účelem rozšíření svých pozemků za kupní cenu 300,- Kč/m². Veškeré náklady spojené
s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 987 ]
p.p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:12.12.2011 *
souhlasit s prodejem pozemků v k. ú. Studenec u Trutnova
Č
za kupní cenu 125,- Kč/m²
za kupní cenu 100,- Kč/m²
Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 988 ]
p. p.
k. ú. Zlatá Olešnice
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:12.12.2011 *
souhlasit s prodejem části 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.
[ 2011 - 989 ]
p. p
k.ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:12.12.2011 *
souhlasit se směnou části 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.
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Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2011 - 990 ]
p. p. 177/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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
*
s pronájmem části p. p. 177/1 (cca 360 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
[ 2011 - 991 ]
p. p. 1823/16, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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 - 992 ]
p. p. 1823/16, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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 - 993 ]
p. p. 1180/1 a další, k. ú. Zlatá Olešnice
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem 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 - 994 ]
p. p. 2213/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem pěti parkovacích automatů na pozemcích p. p. 2213/1 (2 x 1 m²) Krakonošovo náměstí, p. p.
1717/4 (1 m²) parkoviště U Studny, p. p. 2559 (1 m²) náměstí Republiky a na p. p. 2213/16 (1 m²) Slovanské
náměstí, vše v k. ú. Trutnov, k umístění reklamy o rozměrech cca 30 x 15 cm firmě ELMONT-CH, spol. s r.o.,
na dobu určitou od 01.10.2011 do 30.09.2012 za nájemné ve výši 1500,- Kč/m²/rok s tím, že bude
před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání dvou parkovacích automatů na části p. p.
2227/1 (2 m²) Krakonošovo náměstí a jednoho parkovacího automatu na části p. p. 2559 (1 m²) náměstí
Republiky, vše v k. ú. Trutnov, v termínu od 01.07. do 30.09.2011, za nájemné ve výši 1500,- Kč/m²/rok.
[ 2011 - 995 ]
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"
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(kojenecká móda - Krokodýlek)
na dobu určitou od 01.10.2011 do 30.09.2012
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 k umístění reklamního stojanu typu "A" v termínu od 01.06.
do 30.09.2011 ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2011 - 996 ]
p. p. 2213/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem pěti parkovacích automatů na pozemcích p. p. 2213/1 (2 x 1 m²) Krakonošovo náměstí, p. p.
1717/4 (1 m²) parkoviště U Studny, p. p. 2559 (1 m²) náměstí Republiky a na p. p. 2213/16 (1 m²) Slovanské
náměstí, vše v k. ú. Trutnov, k umístění reklamy o rozměrech cca 30 x 15 cm p.
na dobu
určitou od 01.10.2011 do 30.09.2012 za nájemné ve výši 1500,- Kč/m²/rok s tím, že bude před podpisem
smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání dvou parkovacích automatů na části p. p. 2227/1 (2 m²)
Krakonošovo náměstí a jednoho parkovacího automatu na části p. p. 2559 (1 m²) náměstí Republiky, vše
v k. ú. Trutnov, v termínu od 02.08. do 30.09.2011, za nájemné ve výši 1500,- Kč/m²/rok.
[ 2011 - 997 ]
p. p. 2213/6, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/6 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Slovanské náměstí,
k umístění reklamního stojanu na dobu určitou od 30.09.2011 do 31.08.2012 za nájemné ve výši 3,Kč/m²/den
[ 2011 - 998 ]
p. p. 1998/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1998/4 (2 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého, pí
za účelem vystavení
zboží před provozovnou květinářství na dobu určitou od 30.09.2011 do 31.08.2012 za nájemné ve výši 3,Kč/m²/den.
[ 2011 - 999 ]
p. p. 2656/443, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. VČP Net, s. r. o., na část p. p. 2656/443 v k. ú. Trutnov,
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby plynárenského zařízení STL Plynovod. Rozsah věcného
břemene bude vymezen geometrickým plánem. Jednotková cena 133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 1000 ]
p. p. 2656/443, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. NEW DILAC CZ, s. r. o., na části p. p. 2656/443 v k. ú.
Trutnov v délce cca 5 m, spočívajícího v právu uložení kabelového vedení elektřiny nízkého napětí
pro stavbu veřejného osvětlení. Jednotková cena je stanovena na 133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 1001 ]
p. p.
k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s vlastníkem pozemku
za účelem práva uložení kanalizace, dále práva vstupu, vjezdu, údržby, oprav a provozování
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stavby na části
v k. ú. Bojiště u Trutnova. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
Pozemky - různé
[ 2011 - 1002 ]
p. p. 4369, k. ú. Starý Rokytník
rada města
bere na vědomí,
*
01.01
*
že k výběrovému řízení na prodej p. p. 4369 (1796 m²) v k. ú. Starý Rokytník nebyla podána žádná nabídka.
[ 2011 - 1003 ]
p. p. 197/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
bere na vědomí,
*
01.01
*
že k výběrovému řízení na prodej p. p. 197/1 (cca 1087 m²), p. p. 197/5 (770 m²), p. p. 1648 (1351 m²) a
p. p. 188/4 (210 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova nebyla podána žádná nabídka.
Bytové záležitosti
[ 2011 - 1004 ]
Palackého čp. 80
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli na adrese:
Palackého 80 o vel. 1+2, standardní byt
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
5500,- Kč
50 000,- Kč
Nájemní smlouva bude uzavřena vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění o přidělení
bytu. 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 Palackého 80 manž.
s nabídkou předplatného ve výši 20000,- Kč.
[ 2011 - 1005 ]
Bulharská čp. 65
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníka na adrese:
Bulharská 65 o vel. 1+2, standardní byt
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
, vrátí byt 1+2
4500,- Kč
50000,- Kč
2.
4060,- Kč
65000,- 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.
[ 2011 - 1006 ]
Jihoslovanská čp. 142
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků na adrese:
Jihoslovanská 142 o vel. 1+2, standardní byt
měsíční nájemné
předplatné nájemné
1.
4225,- Kč
70000,- Kč
2.
4150,- Kč
90000,- Kč
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3.
4001,- Kč
50000,- Kč
4.
, vrátí byt 1+2
3766,- Kč
50000,- Kč
5.
3520,- Kč
65000,- Kč
6.
3269,- 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.
[ 2011 - 1007 ]
Blanická čp. 174
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s neobsazením bytu na adrese Blanická 174 o vel. 1+2, standardní byt, č. bytu 2, I. podlaží, před prodejem
bytu Blanická 174
[ 2011 - 1008 ]
Spojka čp. 142
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Spojka 142, č. bytu 1 o vel. 1+1, standardní byt, 1. podlaží, (kuchyň 9.33 m²,
1. pokoj 26.93 m², topení etážové plynové, k bytu patří koupelna + WC 3.76 m², předsíň 3.43 m² a sklep
25.13 m², měsíční nájemné 3538,- 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 - 1009 ]
Krakonošovo náměstí čp. 69
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, úvodní cena pro jednání 6157,Kč/měsíc za byt bez služeb a zařizovacích předmětů) bude pronajímán na základě výsledku výběrového
řízení, kde je uvedena úvodní cena pro jednání a zároveň nabídka předplacení nájemného. Předplacení
nájemného bude v minimální výši 50000,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Majetek města - různé
[ 2011 - 1010 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
písemnou výpověď ze smlouvy č. 0158/08/TU o monitorování elektronické zabezpečovací signalizace firmy
OZZIEF CZ, s. r. o., Palackého 81, Trutnov, zastoupené pí Olgou Jeržíkovou, Č
ke dni 30.09.2011
Finanční záležitosti
[ 2011 - 1011 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč
jako příspěvek na podporu nezávislého filmu
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč
na částečnou úhradu nákladů startovného
na závodě La Grande Odyssée 2012
*
01.03
*
finanční příspěvek ve výši 35000,- Kč VOŠZ a Střední zdravotnické škole v Trutnově na částečné krytí
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nákladů výměnného pobytu studentů Trutnov - Lohfelden
Různé
[ 2011 - 1012 ]
Půjčka ze SFRB - vzdání se zástavního práva
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech Bytového družstva Svažitá 357, se sídlem Svažitá 357,
Trutnov ze dne 17.03.2006 pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
do výše 3000000,- Kč.
*
01.02
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech
, Trutnov ze dne
15.04.2004 pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydle
, Trutnov 3 do výše 315000,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:10.10.2011 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech Bytového družstva Svažitá 357, Trutnov
*
02.02 Urč:Ing. Franc
T:10.10.2011 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech
[ 2011 - 1013 ]
Oprava kaple Jana Nepomuckého
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Luboš Serbousek v předloženém znění, který řeší posun termínu
dokončení oprav do 21.11.2011 a navýšení celkové ceny díla o 43000,- Kč vč. DPH z důvodu změny
materiálu krytiny na měď s tím, že bude uzavřen pouze do výše platného rozpočtu města
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:10.10.2011 *
zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo s firmou Luboš Serbousek Trutnov v předloženém znění
na částku do výše platného rozpočtu města
*
02.02 Urč:Ing. Franc
T:12.12.2011 *
zajistit zařazení navýšení vlastních zdrojů akce o částku 16000,- Kč do rozpočtových změn ke schválení
zastupitelstvem města
[ 2011 - 1014 ]
Loděnice Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného přemene s Povodím Labe k p. p. 1520/1 v k. ú.
Poříčí u Trutnova
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:17.10.2011 *
zajistit uzavření smlouvy s Povodím Labe
[ 2011 - 1015 ]
Výroba reklamního spotu a reklamní služby
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě č. 2005/31 o výrobě reklamního spotu a poskytnutí reklamních služeb
ze dne 06.10.2005 s firmou CITYBOARD s. r. o., Buková 389, Trutnov, v předloženém znění
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[ 2011 - 1016 ]
Překladatelská a tlumočnická činnost
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 10 ke smlouvě o provádění překladatelské a tlumočnické činnosti ze dne 24.10.2001
s
Trutnov, v předloženém znění
[ 2011 - 1017 ]
Smlouva o nájmu PCO
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu PCO s firmou ADC s. r. o., Trutnov, v předloženém znění
[ 2011 - 1018 ]
UFFO - změna organizačního řádu
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
změnu organizačního řádu Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas dle předloženého
návrhu
[ 2011 - 1019 ]
Přijetí účelových finančních darů
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelového finančního daru Základní školou kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, Střediskem volného
času, Trutnov, Městskými jeslemi Trutnov a Stacionářem pro zdravotně oslabené a tělesně postižené
od firmy Tyco Electronics EC Trutnov s. r. o., Kolmná 467, Trutnov 3, dle předloženého návrhu
*
01.02
*
s přijetím účelového finančního daru Základní školou kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 od firmy Lesy a parky
Trutnov s. r. o., Úpická 469, Trutnov, dle předloženého návrhu
*
01.03
*
s přijetím účelového finančního daru Základní školou kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 od firmy Vodovody a
kanalizace Trutnov, a. s., Revoluční 19, Trutnov, dle předloženého návrhu
*
01.04
*
s přijetím účelového finančního daru Základní školou, Trutnov, Komenského 399 od Nadace Leontinka,
Radlická 714/113, Praha 5, dle předloženého návrhu
[ 2011 - 1020 ]
ZŠ kpt. Jaroše - IT vybavení
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pořízením nového IT vybavení Základní školou kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, dle předloženého návrhu
[ 2011 - 1021 ]
Platové záležitosti ředitelů ZŠ
rada města
stanovuje
*
01.01
*
Mgr. Zdeňku Švarcovi, řediteli Základní školy, Trutnov 3, Náchodská 18, osobní příplatek s účinností
od 01.10.2011 dle předloženého návrhu
*
01.02
*
Mgr. Petru Horčičkovi, řediteli Základní školy, Trutnov, Komenského 399, osobní příplatek s účinností
od 01.10.2011 dle předloženého návrhu
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[ 2011 - 1022 ]
Sportoviště Trutnov
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
informaci k postupu změny způsobu užívání sportovišť města Trutnova
[ 2011 - 1023 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 10. října 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

