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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2011 - 1024 ]
Benešova čp. 440 - 441
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2011-936/19 v plném znění
souhlasí
*
02.01
*
s vrácením kauce manželům Havlíčkovým ve výši 20000,- Kč
doporučuje
*
03.01 Urč:zastupitelstvo města
T:12.12.2011 *
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 441/5 o velikosti 1+3 (111 m²) ve 3. nadzemním
podlaží domu čp. 440 na pozemku st. p. 501 a čp. 441 na pozemku st. p. 502 v ul. Benešova, včetně
spoluvlastnických podílů na domě a stavebních pozemcích, v části města Poříčí, v obci Trutnov, k.ú. Poříčí
u Trutnova, dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění v rozsahu znaleckého posudku ze dne 24.02.2011 a
Prohlášení vlastníka ze dne 06.08.2001 novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej....,
bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, za minimální nabídkovou kupní cenu 370000,- Kč
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s upřednostněním nájemce na dobu min. 30 dnů
Nebytové prostory - záměr města
[ 2011 - 1025 ]
Krakonošovo náměstí čp. 129
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 129 Krakonošovo náměstí v I. NP
o celkové výměře 57.80 m² (1 prodejna 27.80 m², 2 výlohy o celkové výměře 3.50 m², 1 kancelář 7.20 m²,
1 kuchyňka 5.50 m² a 1 sklad 13.80 m²)
, Trutnov Oblanov, na dobu dalších 5 let, za nájemné dohodou ve výši 104808,- Kč/rok za celý nebytový prostor,
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejní galerie
uměleckých předmětů. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
[ 2011 - 1026 ]
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 a suterénu o celkové výměře 96.20 m² (1 prodejna 50.50 m², 2 sklady o celkové výměře 21.70 m²,
1 chladící box 2.50 m², 1 schodiště 4.90 m², 1 WC 0.80 m² a 4 kotelna + uhelna o celkové výměře 15.80 m²)
, s místem podnikání Krakonošovo náměstí 22, Trutnov, na dobu dalších 5 let za nájemné
dohodou ve výši 154080,- Kč/rok za celý nebytový prostor, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování prodejny květin. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových
prostor s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci
uhrazeno.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2011 - 1027 ]
Jihoslovanská čp. 32
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 32 ul. Jihoslovanská, umístěné v I. NP o celkové
výměře 22.20 m² (2 místnosti: 6.00 m², 16.20 m²) s nájemcem
s názvem "BRATEK"
na dobu určitou 5 let
za nájemné ve výši 2500,- Kč/m²/rok za prodejny, celkem 55500,- Kč/rok za celý nebytový prostor, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení prodejny květinářství a dárkové
služby. 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 - záměr města
[ 2011 - 1028 ]
p. p. 2189/28, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2189/28 (cca 25 m²) v k. ú. Trutnov
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 5,- Kč/m²/rok
*
01.02
*
s ukončením nájemního vztahu k části p. p. 2189/28 (cca 25 m²) v k. ú. Trutnov s
dohodou k 31.10.2011
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[ 2011 - 1029 ]
p. p. 136/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 136/1 (cca 108 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m²/rok
*
01.02
*
s ukončením nájemního vztahu k části p. p. 136/1 (cca 108 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova s
dohodou k 31.10.2011
[ 2011 - 1030 ]
p. p. 788/6, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout Společenství vlastníků jednotek Studenec čp. 64 p. p. 788/6
(157 m²) v k. ú. Studenec u Trutnova, vedené ve zjednodušené evidenci, pozemkový katastr, za účelem
přístupové cesty a sečení za nájemné 2,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba či
výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2011 - 1031 ]
p. p. 160/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 160/2 (cca 20 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova
za účelem umístění stávající dřevěné kůlny za nájemné 10,- Kč/m²/rok na dobu určitou 5 let
[ 2011 - 1032 ]
p. p. 38/3, k. ú. Bezděkov u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 38/3 (360 m²) v k. ú. Bezděkov u Trutnova
,
z toho cca 7.5 m² za účelem umístění objektu stávající malé vodní elektrárny za nájemné 100,- Kč/m²/rok a
cca 352.5 m² za účelem manipulační plochy za nájemné 1,- Kč/m²/rok na dobu určitou 5 let
[ 2011 - 1033 ]
p. p. 84/2, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 84/2 (cca 135 m²) v k. ú. Střítež u Trutnova
za účelem manipulační plochy za nájemné 2,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv
výstavba není na pozemku povolena.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2011 - 1034 ]
st. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:12.12.2011 *
souhlasit s prodejem st.
v k. ú. Voletiny
za účelem
rozšíření svých pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m² s tím, že na p. p.
ude zřízeno věcné břemeno
pro město Trutnov za účelem oprav kostela. Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí, hradí kupující.
souhlasí
*
02.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene práva chůze a jízdy přes p. p
Trutnov za účelem oprav kostela
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v k. ú. Voletiny pro město

[ 2011 - 1035 ]
st. p. 719 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:12.12.2011 *
souhlasit s prodejem 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 za 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.
[ 2011 - 1036 ]
p. p.
k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:12.12.2011 *
souhlasit s prodejem části
v k. ú. Poříčí u Trutnova
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Veškeré náklady spojené
s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 1037 ]
p. p
k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:12.12.2011 *
souhlasit s prodejem části p. p.
v k. ú. Trutnov
za účelem
rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 125,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo
daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2011 - 1038 ]
p. p.
, k. ú. Libeč
rada města
bere na vědomí
*
01.01
odstoupení
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
nesouhlasit s prodejem části p. p
Kč/m²

*
od žádosti na prodej pozemku p. p.
T:12.12.2011 *

v k. ú. Libeč

v k. ú. Libeč za kupní cenu 75,-

Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2011 - 1039 ]
p. p. 249/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 249/1 (cca 100 m²) v k. ú. Trutnov
Š
za účelem umístění stanů,
stolů a lavic (letní předzahrádky před Bonanzou) za nájemné 10,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že
jakákoliv výstavba musí být předem odsouhlasena pronajímatelem a žadatel před podpisem smlouvy uhradí
částku ve výši 1000,- Kč za bezesmluvní užívání pozemku v roce 2011.
[ 2011 - 1040 ]
p. p. 317/4 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 317/4 (cca 700 m²), části p. p. 317/2 (cca 550 m²), p. p. 317/3 (458 m²) v k. ú. Bojiště
u Trutnova
na dobu neurčitou za nájemné 2,- Kč/m²/rok za zahrádky, t.j. 458 m² a
za nájemné 0.10 Kč/m²/rok za pozemky určené k sečení s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí
být předem odsouhlasena pronajímatelem.
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[ 2011 - 1041 ]
p. p. 160/2, p. p. 1607, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 160/2 (1347 m²) a p. p. 1607 (176 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova Společenství pro dům
Benešova 473 v Trutnově 3, zastoupenému předsedkyní výboru pí Dagmar Machovou na dobu neurčitou
za účelem přístupové cesty a k zahrádkářským účelům za nájemné 2,- Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba
či výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2011 - 1042 ]
p. p. 1971/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1971/1 (0.6 m²) v k. ú. Trutnov firmě Vceldashop.cz za účelem umístění reklamního
banneru na plochu vstupu do posilovny AMOS na Základní škole Komenského 399 v Trutnově na dobu
určitou 1 rok za nájemné 1000,- Kč/rok + sponzorský dar ve výši 2000,- Kč.
[ 2011 - 1043 ]
p. p. 501/12, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 280071, uzavřené s
(212 m²) v k. ú. Trutnov, dohodou k 31.10.2011

na pronájem p.p. 501/12

[ 2011 - 1044 ]
p. p
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
na části p. p.
v k. ú. Trutnov,
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby kanalizační přípojky v celkovém rozsahu 3 m².
Jednotková cena činí 50,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněná.
[ 2011 - 1045 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením vyhrazeného parkování na p. p
v k. ú. Trutnov, ul. Pod Sadem, pro
na dobu neurčitou jako kompenzaci za umístění chodníku na p. p
v k. ú. Trutnov,
která je v jejich vlastnictví
*
01.02
*
s uzavřením smlouvy o výpůjčce s
na p. p.
v k. ú.
Trutnov na dobu neurčitou. Jedná se o pozemek pod stavbou chodníku v majetku města Trutnova
[ 2011 - 1046 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
na části p. p.
v k. ú. Trutnov,
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby NTL plynové přípojky v celkovém rozsahu 2 m².
Jednotková cena činí 50,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
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[ 2011 - 1047 ]
p. p. 2135/9 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. VČP Net, s. r. o., na částech p. p. 2135/9, p. p. 2074/1,
p. p. 2067/3, p. p. 2074/10, p. p. 2074/3 a p. p. 2074/26 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení a
provozování stavby plynárenského zařízení NTL Plynovodu v rámci jeho rekonstrukce v rozsahu 600 m².
Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2011 - 1048 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244
6 měsíců za "regulované nájemné"

na dobu určitou

Majetek města - různé
[ 2011 - 1049 ]
VZ "Rozšíření příměstských lesů - Houska"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vypsání veřejné zakázky "Rozšíření příměstských lesů Trutnov - Houska" dle předloženého návrhu
soutěžních podmínek
*
01.02
*
seznam možných dodavatelů
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
[ 2011 - 1050 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
schvaluje
*
01.01
*
odstoupení od mandátní smlouvy č. 188/11/TU, znějící na jméno ERNEST and MARIO s. r. o., Polepská
391, Kolín a následné odpojení EZS od pultu centralizované ochrany
Různé
[ 2011 - 1051 ]
Komunikace Trutnov - Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci "Oprava komunikace Trutnov - Babí" s firmou REPARE
Trutnov s. r. o. dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:24.10.2011 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 s firmou REPARE Trutnov
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[ 2011 - 1052 ]
Nařízení města Trutnova č. 2/2011
rada města
vydává
*
01.01
*
nařízení města Trutnova č. 2/2011 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla
v předloženém znění
*
01.02
*
ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v předloženém znění
*
01.03
*
ceník za stání silničních motorových vozidel na parkovišti UFFO v předloženém znění
[ 2011 - 1053 ]
Krajský Program obnovy venkova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu o zajištění administrace krajského Programu obnovy venkova dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:31.10.2011 *
zajistit uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem
[ 2011 - 1054 ]
Plán zimní údržby na rok 2011-2012
rada města
schvaluje
*
01.01
*
plán zimní údržby na rok 2011-2012 dle předloženého návrhu
[ 2011 - 1055 ]
Odkanalizování Bojiště
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy s odloženou účinností o užívání soukromé čerpací stanice splaškových vod pro veřejné
účely
na p. p.
v k. ú. Bojiště
u Trutnova
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:10.11.2011 *
zajistit uzavření smlouvy dle předloženého návrhu
[ 2011 - 1056 ]
Plán města a turistická mapa okolního regionu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o spolupráci s firmou Jan Kotouček, Labská kotlina 972/20, Hradec Králové, IČ
48641901, v navrženém znění
schvaluje
*
02.01
*
bezplatné použití znaku města v plánu města Trutnova, který vydá firma Jan Kotouček Hradec Králové
v roce 2011-2012
[ 2011 - 1057 ]
UFFO - komplexní služby v oblasti marketingové komunikace
rada města
schvaluje
*
01.01
*
firmu XANTIPA AGENCY s. r. o., Bulharská 66, Trutnov, vítězem výběrového řízení na poskytování
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komplexních služeb v oblasti marketingové komunikace pro Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a
volný čas
[ 2011 - 1058 ]
Škodní komise
rada města
bere na vědomí
*
01.01
předložené zprávy škodní komise

*

souhlasí
*
02.01
*
s prominutím pohledávky vzniklé chybným vyplněním pokutových bloků
doporučuje
*
03.01 Urč:zastupitelstvo města
T:12.12.2011 *
schválit způsob náhrady a řešení škody vzniklé v ZŠ V Domcích, Trutnov, při provozu mobilního telefonu
během výletu žáků do Španělska
[ 2011 - 1059 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
prodej dušičkového zboží pod podloubím obchodního domu firmy CENTR ŠUBRT
s. r. o. na Horské ulici od 17.10. do 02.11.2011
*
01.02
*
prodej dušičkového zboží pod podloubím obchodního domu INTERSPORT na Horské ulici
od 17.10. do 29.10.2011
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:15.10.2011 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
[ 2011 - 1060 ]
Občanské sdružení "Přátelé dobrého vína"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
bezplatné použití znaku města pro občanské sdružení "Přátelé dobrého vína" na propagační účely
při organizování akce "1. vinařský bál"
souhlasí
*
02.01
*
s převzetím patronátu města nad akcí "1. vinařský bál"
[ 2011 - 1061 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 24. 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

