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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2011 - 1062 ]
Lípové náměstí čp. 374
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2011 *
schválit prodej nemovitostí - nebytové jednotky č. 374/10 v č.p. 374 Lípové náměstí na pozemku st. p. 406,
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 374 Lípové náměstí a na pozemku st. p.
406, vše v části obce Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
29.09.2009 a Prohlášení vlastníka ze dne 07.01.2008, novým obecným zveřejněním mimo Zásady
pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemce, na dobu min. 30 dnů
za minimální nabídkovou cenu 1045000,- Kč.
[ 2011 - 1063 ]
Železničářská ul. - zděné kolny
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:12.12.2011 *
schválit prodej zděných kolen na st. p. 5658 v ul. Železničářská, včetně pozemku st. p. 5658, v části města

2

Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 04.05.2006 novým obecným
zveřejněním bez upřednostnění nájemců, bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, na dobu minimálně 30
dnů za minimální nabídkovou cenu 165000,- Kč
Nebytové prostory - záměr města
[ 2011 - 1064 ]
M. Gorkého čp. 261
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
u nebytového prostoru v čp. 261. M. Gorkého, umístěného v I. NP a sklepě (pravá strana) o celkové výměře
247,00 m² (1 prodejna 90.70 m², 6 výloh o celkové výměře 4.80 m², 1 kancelář 9.50 m², 2 sklady 28.10 m² a
38.60 m², 4 sociální zařízení o celkové výměře 10.80 m², 1 zásobovací rampa 28.50 m² a 6 sklepů o celkové
výměře 36.00 m²) ukončení nájemní smlouvy ze strany nájemce
ke dni 31.12.2011
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 261. M. Gorkého, umístěného v I. NP a
sklepě (pravá strana) o celkové výměře 247,00 m² (1 prodejna 90.70 m², 6 výloh o celkové výměře 4.80 m²,
1 kancelář 9.50 m², 2 sklady 28.10 m² a 38.60 m², 4 sociální zařízení o celkové výměře 10.80 m²,
1 zásobovací rampa 28.50 m² a 6 sklepů o celkové výměře 36.00 m²) na dobu neurčitou s úvodní cenou
pro jednání ve výši 1396,- Kč/m²/rok za prodejnu, výlohy, kancelář, 695,- Kč/m²/rok za sklady, 558,Kč/m²/rok za sociální zařízení, 421,- Kč/m²/rok za zásobovací rampu, sklepy, 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. Počátek nájemního vztahu nejdříve od 01.01.2012.
[ 2011 - 1065 ]
Slovanské nám. čp. 143
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 143 Slovanské nám., umístěné v I. NP o celkové výměře
29.64 m², s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 31.12.2011
s místem
podnikání
, Trutnov.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 143 Slovanské nám., umístěné v I. NP
o celkové výměře 29.64 m² (prodejna 22.28 m², výloha 1.80 m², chodba 2.94 m² a WC 2.62 m²) na dobu
určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 2223,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, výlohu, 1111,Kč/m²/rok za chodbu, 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 - 1066 ]
Palackého čp. 79
rada města
ukládá
*
01.01 Urč:Ing. Karpíšek
T:31.10.2011 *
vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou s
NOHEL-GARDEN,
,
na nebytové prostory v čp. 79 Palackého, umístěné v I. NP o celkové výměře 89.25 m², ke dni 30.11.2011
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 79 Palackého, umístěného v I. NP
o celkové výměře 89.25 m² (2 prodejny 37.24 m², 32.76 m², 2 výlohy o celkové výměře 1.75 m², 1 sklad
14.10 m² a 1 soc. zařízení 3.40 m²)
Hostinné, na dobu určitou 5 let
za nájemné dohodou ve výši 177624,- Kč/rok za celý nebytový prostor, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny pro zahrádkáře. 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.
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bere na vědomí
*
03.01
*
žádost
, ve věci uzavření nájemní smlouvy na nebytový
prostor v čp. 79 Palackého o celkové výměře 89.25 m² a žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy
[ 2011 - 1067 ]
Krakonošovo náměstí čp. 22
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na 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, WC 3.00 m²) s
souhlasí
*
02.01
*
s novým 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.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2011 - 1068 ]
Horská čp. 220
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 220 ul. Horská, umístěné v I. NP o celkové výměře 43,50 m²
(2 sklady o výměře 32.10 m² a 11.40 m²) s prominutím nájemného Cytologické laboratoři Trutnov s. r. o.
za měsíc říjen 2011 z důvodu rekonstrukce nebytového prostoru.
Pozemky - záměr města
[ 2011 - 1069 ]
p. p
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p
v k. ú. Trutnov p
100,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

za kupní cenu

[ 2011 - 1070 ]
p. p.
k. ú. Trutnov a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města směnit p. p.
v k. ú. Trutnov, která je v majetku
, za část p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova, která je v majetku města Trutnova,
bez doplatku a s tím, že náklady spojené s převodem budou hrazeny každou stranou z jedné poloviny a
berou na vědomí nájemní vztah dle nájemní smlouvy č. 240797. Zveřejnění zaslat
.
[ 2011 - 1071 ]
p. p. 1278/1 a další, k.ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1278/1, p. p. 1278/14, parcely vedené ve zjednodušené
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evidenci, přídělový plán, č. 392/1 a č. 392/2 a parcelu PK č. 391, vše v k. ú. Libeč, České lesnické akademii
Trutnov, střední škole a vyšší odborné škole, na dobu určitou do 31.12.2034. O pozemky bude rozšířena
stávající nájemní smlouva č. 270050 ve znění pozdějších dodatků.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2011 - 1072 ]
p. p. 342/8 a další, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:12.12.2011 *
souhlasit s bezplatným přechodem vlastnického práva k p. p. 342/8, p. p. 84/3 a p. p. 342/18 v k. ú. Střítež
u Trutnova z Pozemkového fondu ČR na město Trutnov formou souhlasného prohlášení dle zákona
č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
[ 2011 - 1073 ]
p. p.
k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:12.12.2011 *
souhlasit s výkupem p. p
t.j. pozemku pod pomníkem, v k. ú. Starý Rokytník od
ale jen v případě, že vlastník bude souhlasit s kupní cenou 100,- Kč/m²
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2011 - 1074 ]
p. p. 2689, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním výpovědi z nájemní smlouvy č. 270004 (p. p. 2689, k. ú. Trutnov)
z důvodu neplacení nájemného.

k 31.12.2011

[ 2011 - 1075 ]
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 JAMIM s. r. o. k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.11.2011 do 04.09.2012 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 05.09. do 31.10.2011 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2011 - 1076 ]
st. p. 70, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 70 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská,
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 15.09.2011 do 31.12.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den. Stojan
bude přemístěn z p. p. 2213/16 v k. ú. Trutnov, Slovanské náměstí.
[ 2011 - 1077 ]
p. p. 108/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 108/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Poštovní,
k umístění stojanu
za účelem vystavení zboží na dobu určitou od 06.10.2011 do 05.10.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
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[ 2011 - 1078 ]
p. p. 2185/19 a další, 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 VN na částech p. p. 2185/19, p. p. 2185/12, p. p.
149/8 a p. p. 132 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 70 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 1079 ]
p. p
k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby vodovodní přípojky na p. p.
v k. ú. Dolní Staré Město
v celkovém rozsahu 8 m². Jednotková cena činí 40,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 1080 ]
p. p. 2758 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro oprávněnou společnost HUMLNET s. r. o. o zřízení věcného
břemene na částech p. p. 2758, p. p. 2756, p. p. 2198/4, p. p. 2198/59, p. p. 2190/8, p. p. 2194/4 a st. p.
4415 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení, údržby, oprav a provozování stavby optického kabelu
v celkovém rozsahu 185 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2011 - 1081 ]
p. p. 933/18 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro oprávněnou společnost HUMLNET s. r. o. o zřízení věcného
břemene na částech p. p. 933/18, p. p. 933/29, p. p. 1090/31 a p. p. 2012 v k. ú. Horní Staré Město,
spočívajícího v právu uložení, údržby, oprav a provozování stavby optického kabelu v celkovém rozsahu
75 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2011 - 1082 ]
p.p. 2183/1, p. p. 2183/5, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s tím, že nová komunikace vybudovaná na části p. p. 2183/1 a části p. p. 2183/5 v k. ú. Trutnov nájemcem,
tj. společností MAPON a. s., bude po kolaudaci stavby předána do vlastnictví města Trutnova a smlouva
o připojení na komunikaci I/14 bude uzavírána mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a městem Trutnov
Bytové záležitosti
[ 2011 - 1083 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s odepsáním nevymahatelného dluhu ve výši 7090,- Kč za byt
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[ 2011 - 1084 ]
Č
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s odepsáním nevymahatelného dluhu ve výši 8070,- Kč za byt

Č

[ 2011 - 1085 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s odepsáním nevymahatelného dluhu ve výši 5635,- Kč za byt
Majetek města - různé
[ 2011 - 1086 ]
PKS Bojiště - plán investic a údržby na rok 2012
rada města
schvaluje
*
01.01
*
plán rekonstrukcí a oprav pro rok 2011 a rok 2012 v celkové výši 355400,- Kč (nevyčerpané finanční
prostředky schválené pro rok 2011 ve výši 190200,- Kč a finanční prostředky stanovené pro rok 2012 ve výši
165200,- Kč):
1. pokračování v rekonstrukci oplocení areálu PKS Bojiště. Realizace se uskuteční s ohledem na klimatické
podmínky nejpozději do 30.06.2012
2. zemní a zahradnické práce v areálu PKS Bojiště - břeh u multifunkčního objektu za restaurací (vybrání
zeminy, zpevnění břehu a zahradnické úpravy)
[ 2011 - 1087 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zrušení mandátní smlouvy č. 49/02/TU, znějící na jméno
RADNICE, Krakonošovo náměstí 72, Trutnov, ke dni 30.09.2011

- Grill-Restaurant a Cocktail Bar

ruší
*
02.01
*
usnesení rady města 2011-1050/22 ze dne 10.10.2011
[ 2011 - 1088 ]
TJ Lokomotiva Trutnov, o. s.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přesunutím příspěvku ve výši 500000,- Kč v platebním kalendáři uzavřeném s TJ Lokomotiva Trutnov o. s.,
z prosince na listopad 2011.
Finanční záležitosti
[ 2011 - 1089 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč Fotbalovému klubu Trutnov jako příspěvek na halový turnaj hráčů
ročníku 2003
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč Farnímu sboru Československé církve evangelické v Trutnově jako
příspěvek na pořádání koncertu ke Dni reformace
*
01.03
*
finanční příspěvek ve výši 15000,- Kč Klubu železničních modelářů Trutnov jako příspěvek na činnost a
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výstavby v Trutnově
*
01.04
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč
polských historiků

*

jako příspěvek na kolokvium českých a

doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:12.12.2011 *
schválit finanční příspěvek ve výši 15000,- Kč Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Trutnov o. s. jako příspěvek
na účast.
na Mistrovství světa v boxu v Baku
[ 2011 - 1090 ]
ZUŠ Trutnov - investiční akce
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s provedením investiční akce - propojení budov Školní 13 a Školní 151 ZUŠ Trutnov
*
01.02
*
s převodem prostředků z rezervního a investičního fondu dle předloženého návrhu
Různé
[ 2011 - 1091 ]
Půjčka ze SFRB rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech
, Trutnov, ze dne 22.05.2006 pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše
240000,- Kč
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:07.11.2011 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech
[ 2011 - 1092 ]
"Průvodce po cestě bez hranic"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na výrobu tištěného průvodce po naučné stezce války 1866 na Trutnovsku v rámci projektu
CZ-PL "Průvodce po cestě bez hranic"
schvaluje
*
02.01
*
text výzvy a zadávací podmínky výběrového řízení dle předloženého návrhu
*
02.02
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou dle předloženého návrhu
jmenuje
*
03.01
*
komisi pro otevírání obálek v navrženém znění
*
03.02
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
[ 2011 - 1093 ]
Ceník za stání silničních motorových vozidel
rada města
vydává
*
01.01
*
ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích s účinností od 15.11.2011
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[ 2011 - 1094 ]
Rekonstrukce významných ploch zeleně města
rada města
ruší
*
01.01
*
výběrové řízení na dodavatele projektu "Rekonstrukce významných ploch zeleně města Trutnova"
[ 2011 - 1095 ]
Projekt Královská věnná města známá, ale nepoznaná
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o poskytnutí finanční podpory Svazku obcí Královská věnná města na projekt
"Královská věnná města známá, ale nepoznaná" v navrženém znění
[ 2011 - 1096 ]
Organizační záležitosti MěÚ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
úpravu organizačního schématu Městského úřadu Trutnov s účinností od 1. ledna 2012 dle předloženého
návrhu
určuje,
*
02.01
*
počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu od 1. ledna 2012 na 208
[ 2011 - 1097 ]
Mateřská škola Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou provozu jednotlivých pracovišť Mateřské školy Trutnov v období od 23.12.2011 do 30.12.2011
dle předloženého návrhu
[ 2011 - 1098 ]
Komise pro výstavbu a rozvoje RM
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
odvolání Mgr. Petra Masopusta k rozhodnutí komise k záměrům výstavby rodinného domu v ulici
Na Kopečku, Trutnov
potvrzuje
*
02.01
*
stanovisko komise pro výstavbu a rozvoj k záměru výstavby
[ 2011 - 1099 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 07.11.2011 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

