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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2010 - 1 ]
Kožešnická bez č.p./č.e. - garáž
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
schválit záměr prodeje nemovitostí - objekt garáže bez č.p./č.e. na pozemku st. p.
spolu s pozemkem
st. p.
vše v části obce Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, obecným zveřejněním na dobu
min. 60 dnů, mimo Zásad pro prodej..., s upřednostněním nájemců nebytových prostor, za nabídkovou cenu
132120,- Kč.
[ 2010 - 2 ]
Lípové náměstí čp. 236
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
schválit přípravu a zveřejnění záměru prodeje budovy fary čp. 236 Lípové náměstí, včetně příslušenství, na
pozemku st. p. 244, spolu s pozemkem st. p. 244, v obci Trutnov, části města Poříčí, k. ú. Poříčí u Trutnova,
do vlastnictví Římskokatolické farnosti - arciděkanství Trutnov 1 za cenu 1,- Kč. Objekt se bude prodávat
jako celek.
[ 2010 - 3 ]
Libeč bez č.p./č.e. - garáž
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
schválit záměr a přípravu prodeje nemovitostí - objekt garáže bez č.p./č.e. na pozemku st.
, spolu s
pozemkem st. p.
vše v části obce Libeč, v obci Trutnov, v k. ú. Libeč, obecným zveřejněním na dobu
min. 60 dnů mimo Zásad pro prodej.... s upřednostněním nájemce za minimální nabídkovou cenu 64510,Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2010 - 4 ]
Jihoslovanská čp. 142
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 142 ul. Jihoslovanská, umístěné v I. NP o celkové výměře
42.90 m² (1 prodejna 14.40 m²m 1 sklad 28.50 m²) s ukončením nájemní smlouvy ke dni 31.03.2010
Č
, Trutnov
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 142 ul. Jihoslovanská, umístěné v I. NP o
celkové výměře 42.90 m² (1 prodejna 14.40 m²m 1 sklad 28.50 m²) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro
jednání ve výši 2190,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, 1095,- 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 kasina, herny a sázkové
kanceláře.
[ 2010 - 5 ]
Horská čp. 187
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 187 Horská, umístěné v I. NP o celkové
výměře 73.23 m² (3 místnosti 24.02 m², 11.64 m², 21.01 m² s výklenkem 6.40 m², chodba u sociálního
zařízení 2.81 m², 2 komory 1.96 m² a 1.83 m², 2 soc. zařízení 1.66 m² a 1.90 m²) na dobu určitou 5 let s
úvodní cenou pro jednání ve výši 805,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, 550,- Kč/m²/rok za sklad,
provozovnu služeb, výrobnu, chodbu, 485,- Kč/m²/rok za sociální zařízení, komoru, 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
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nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny a sázkové kanceláře.
[ 2010 - 6 ]
Palackého čp. 103
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 103 ul. Palackého, umístěné v I. NP o celkové výměře 72.40
m² (2 prodejny 16.30 m² a 16.30 m², 2 výlohy o celkové výměře 4.80 m², 1 kancelář 10.30 m², 1 sklad 23.30
m² a 1 WC 1.40 m²) s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 31.03.2010
, se
, Trutnov.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 103 ul. Palackého, umístěné v I. NP o
celkové výměře 72.40 m² (2 prodejny 16.30 m² a 16.30 m², 2 výlohy o celkové výměře 4.80 m², 1 kancelář
10.30 m², 1 sklad 23.30 m² a 1 WC 1.40 m²) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 2190,Kč/m²/rok za prodejnu, kanceláře, výlohy, 1095,- Kč/m²/rok za sklad, provozovnu služeb, 685,- 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 a
sázkové kanceláře.
[ 2010 - 7 ]
ZŠ V Domcích 488
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout střechy Základní školy V Domcích 488, Trutnov, o celkové výměře
4270.19 m² (SO 1 - 982.08 m², SO 2 - 259.62 m², SO 3 - 440.44 m², SO 4 - 300.97 m², SO 5 - 753.48 m²,
SO 6 - 633.36 m², SO 7 - 900.24 m²) na dobu určitou 20 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 40,Kč/m²/rok za pronájem střechy. Po pěti letech pronájmu bude každoročně uplatňován meziroční inflační
nárůst nájemného. Budoucí nájemce musí na vlastní náklady splnit tyto podmínky:
1. Stavební úprava bude v souladu se schváleným územním plánem 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
4. Zřizovatel stavebních úprav bude mít příslušný vztah ke stavbě a k pozemku
5. Projektová dokumentace fotovoltaických panelů bude v souladu s požadavky a bude odsouhlasena
společností ČEZ Distribuce, a. s.
6. Nájemce převezme veškeré záruky za dodavatelskou firmu, která realizovala rekonstrukci střechy a to
včetně sjednaných lhůt pro jejich odstranění.
7. 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.
8. Jakékoliv změny technologie budou před její montáží odsouhlaseny ze strany vlastníka objektu
9. Nájemce bude na vlastní náklady zajišťovat běžnou údržbu střechy.
10. Při ukončení nájemního vztahu nájemce na vlastní náklady odstraní solární panely a předá střechy v
původním stavu.
[ 2010 - 8 ]
Pronájem střech za účelem zřízení FE
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout střechy
ZŠ Komenského 399
Kryblická 423
Náchodská 359
Polská 367
MŠ Žižkova 465
ZŠ R. Frimla 816
ZŠ Mládežnická 536
DPS Tichá 529
DPS Dělnická 153, 154, 161, 162
DPS Kryblická 450
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DPS R. Frimla 934, 935
Barvířská 27
Hluboký příkkop 147
Lipová 95
Spojka 142
Jesle Horská 482
MŠ Benešova 222, Gorkého 289, Horská 282, Komenského 485, Na Struze 124, Novodvorská 317,
Tkalcovská 542, V Domcích 106, Voletiny 128, Úpská 10
DD R. Frimla 936
ZŠ M. Gorkého 38, Horská 160, Náchodská 18, Voletiny
ZUŠ Krakonošovo náměstí 73, Školní 13, Školní 151
na dobu určitou 20 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 40,- Kč/m²/rok za pronájem střechy. Po pěti letech
pronájmu bude každoročně uplatňován meziroční inflační nárůst nájemného. Budoucí nájemce musí na
vlastní náklady splnit tyto podmínky:
1. Stavební úprava bude v souladu se schváleným územním plánem 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
4. Zřizovatel stavebních úprav bude mít příslušný vztah ke stavbě a k pozemku
5. Projektová dokumentace fotovoltaických panelů bude v souladu s požadavky a bude odsouhlasena
společností ČEZ Distribuce, a. s.
6. Nájemce převezme veškeré záruky za dodavatelskou firmu, která realizovala rekonstrukci střechy a to
včetně sjednaných lhůt pro jejich odstranění.
7. 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.
8. Jakékoliv změny technologie budou před její montáží odsouhlaseny ze strany vlastníka objektu
9. Nájemce bude na vlastní náklady zajišťovat běžnou údržbu střechy.
10. Při ukončení nájemního vztahu nájemce na vlastní náklady odstraní solární panely a předá střechy v
původním stavu.
[ 2010 - 9 ]
Školní čp. 150
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 150 ul. Školní, umístěné v suterénu o celkové výměře 298.81
m², s ukončením nájemní smlouvy s
, Trutnov, ke dni
uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 150 ul. Školní, umístěné v suterénu domu
o celkové výměře 298.81 m² (předsíň 4.40 m², 7x WC o celkové výměře 9.15 m², chodba 15.40 m², šatna
24.20 m², chodba 14.82 m², chodba ke skladu 6.39 m², sklad 31.80 m², místnost 83.75 m², bar 48.30 m²,
místnost za barem 11.20 m², krbová místnost 47,15 m², výklenek 2.25 m²) obchodní firmě TERGAST, spol. s
r. o., se sídlem Zilvárova 285, Trutnov, na dobu určitou do 31.08.2020 za nájemné dohodou ve výši 400000,Kč/rok za celý nebytový prostor, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem
provozování vinárny. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému
způsobu s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci
uhrazeno.
[ 2010 - 10 ]
Malé náměstí čp. 38
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 38 Malé náměstí, umístěné v I. NP o celkové výměře 177.00
m², s ukončením nájemní smlouvy
, Trutnov, ke dni
uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 38 Malé náměstí, umístěné v I. NP o
celkové výměře 177.00 m² (prodejna + zádveří 74.70 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)
obchodní firmě TERGAST, spol. s r. o., se sídlem Zilvárova 285, Trutnov, na dobu určitou 5 let za nájemné
ve výši 2850,- Kč/m²/rok za prodejnu a zádveří, výlohy, kancelář, 690,- Kč/m²/rok za sklady, chodbu 17.60
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m², 555,- Kč/m²/rok za chodbu 3.10 m², šatnu, umývárny a WC, za účelem zřízení přípravny a prodejny
potravinářských polotovarů a potravinářských výrobků. provozní doba od 06.00 hod do 20.00
hod. 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.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2010 - 11 ]
Školní čp. 13
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na reklamní plochu na budově čp. 13 ul. Školní - ze strany ul. Horská - o
výměře 0.99 m² pohledové plochy s Centrem Buddhismu Diamantové cesty v Trutnově, Polská 173, Trutnov,
na dobu neurčitou za nájemné dohodou ve výši 2000,- Kč/rok za reklamní plochu za účelem prezentace
Centra Buddhismu Diamantové cesty v Trutnově
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Tomáš Komárek
T:01.02.2010 *
uzavřít smlouvu na pronájem reklamní plochy s Centrem Buddhismu Diamantové cesty v Trutnově
[ 2010 - 12 ]
Školní čp. 13 – Gymnázium
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 13 ul. Školní o celkové výměře 1017 m² s uzavřením
podnájemní smlouvy na část nebytových prostor o celkové výměře 132.20 m² (2 učebny umístěné v III. NP učebna č. 3 o výměře 80.50 m² a učebna č. 7 o výměře 51.70 m²) mezi nájemcem Gymnáziem Trutnov a
podnájemcem
, Trutnov, na dobu určitou - školní
rok 2009/2010 za nájemné ve výši 1140,- Kč/měs a úhradu nákladů za služby spojené s provozem uvedené
části nebytových prostor za účelem realizace 8 jazykových kurzů týdně.
[ 2010 - 13 ]
Zimní stadion - bufet
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením podnájemní smlouvy na část nebytového prostoru vedle ledové plochy na zimním stadionu v
Trutnově, určeného k provozování bufetu o celkové výměře 33.49 m² (27 m² plochy na vestavbu rychlého
občerstvení a 6.49 m² sklad pod schodištěm) mezi nájemcem TJ Lokomotiva Trutnov o. s., Na Nivách 568,
Trutnov a podnájemcem
, Trutnov, na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů (po dobu hokejové sezóny) za nájemné dohodou ve výši 15000,- Kč za
sezónu (červenec – březen) za celý nebytový prostor, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování prodejny rychlého občerstvení za podmínky, že v případě ukončení
provozování bufetu podnájemce odstraní vestavbu rychlého občerstvení a uvede nebytový prostor do
původního stavu, pokud nedojde k jiné dohodě. Podnájemce bude dále hradit náklady za služby spojené s
užíváním nebytového prostoru.
[ 2010 - 14 ]
Krakonošovo náměstí čp. 129 - garáž
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 129 Krakonošovo náměstí - garáž o výměře 16.43
m² s vjezdem do garáže ze dvora z ulice Bulharská a Dlážděná, s
,
Trutnov, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 650,- Kč/m²/rok za garáž, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem garážování dopravního prostředku.
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Nebytové prostory - různé
[ 2010 - 15 ]
MBP "VŘ "Výměna oken V. Nezvala 281-282"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
podmínky zadávacího řízení k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken V.
Nezvala 281 - 282 Trutnov" dle předloženého návrhu
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek dle předloženého návrhu
*
02.02
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu
[ 2010 - 16 ]
PKS Bojiště - plán investic a údržby pro rok 2009
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pro areál PKS Bojiště změnu plánu údržby pro rok 2009 dle předloženého návrhu
souhlasí
*
02.01
s proplacením faktury č. 9050

*

[ 2010 - 17 ]
PKS Bojiště - plán investic a údržby pro rok 2010
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pro areál PKS Bojiště plán rekonstrukcí pro rok 2010 dle předloženého návrhu do max. výše 165200,- Kč.
Pozemky - záměr města
[ 2010 - 18 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
v k. ú. Trutnov
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 19 ]
p. p.
k. ú. Zlatá Olešnice
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
v k. ú. Zlatá Olešnice
za účelem rozšíření vlastních pozemků, ale jen v případě, že kupující odsouhlasí kupní cenu
50,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 20 ]
st. p.
k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p
po jedné ideální polovině
za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m² a p. p
za kupní
cenu ve výši 125,- Kč/m², vše v k. ú. Bojiště u Trutnova, za účelem rozšíření svých nemovitostí (pozemek
pod stavbou a zázemí). Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu
nemovitostí. Zveřejnění zaslat KLUBU SHAGYA ARAB při SLŠ.
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[ 2010 - 21 ]
p. p
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p
v k. ú. Trutnov p
za
účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 22 ]
p. p. 1515/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1515/1 (437 m²) v k. ú. Trutnov SVJ Společenství vlastníků
nám. Osvobození 417, 418, Trutnov, jako zahradu za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že
jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2010 - 23 ]
p. p. 1505/9, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1505/9 (cca 56 m²) v k. ú. Trutnov p.
za účelem sušení prádla a uskladnění palivového dřeva za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím,
že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2010 - 24 ]
p. p. 2902, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2902 (cca 33 m²) v k. ú. Trutnov
,z
toho 20 m² k zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m²/rok a 13 m², tj. pozemek zastavěný kůlnou, za
nájemné 10,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem
projednána a schválena pronajímatelem.
bere na vědomí
*
02.01
*
ukončení nájemní smlouvy č. 230756, uzavřené s
ú. Trutnov, z důvodu úmrtí.

na pronájem části p. p. 2902 v k.

[ 2010 - 25 ]
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 59 m²) v k. ú. Horní Staré Město p
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.
bere na vědomí
*
02.01
*
ukončení nájemní smlouvy č. 970113, uzavřené s p
Horní Staré Město, z důvodu úmrtí.

na pronájem části p. p. 780/1 v k.ú.

[ 2010 - 26 ]
p. p. 2228/2, p. p. 2184/10, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města o výpůjčce části p. p. 2228/2 a části p. p. 2184/10 v k.ú. Trutnov (celkem cca
3 m²) společnosti Autostyl, spol. s r. o., za účelem umístění 3 ks bronzových draků na dobu neurčitou.
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[ 2010 - 27 ]
p. p. 1120, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1120 (cca 1000 m²) v k. ú. Libeč
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.
[ 2010 - 28 ]
p. p. 149/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 149/8 (cca 70 m²) v k. ú. Trutnov
za
účelem zabezpečení objektu před vstupem nepovolaných osob za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu určitou 2
let.
[ 2010 - 29 ]
p. p. 246/5, p. p. 427/9, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 246/5 (295 m²) a p. p. 427/9 (460 m²) v k. ú. Dolní Staré
Město Základní organizaci ČZS se sídlem Trutnov - Horní Staré Město k zahrádkářským účelům na dobu
neurčitou za nájemné ve výši 0.30 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba musí být povolena pronajímatelem
[ 2010 - 30 ]
p. p. 1249, st. p. 284, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1249 (49475 m²) a st. p. 284 (525 m²) v k. ú. Volanov
Leteckému klubu ultralehkého létání za účelem provozu letiště pro ultralehká letadla za nájemné 50,- Kč/rok
na dobu 15 let s tím, že jakákoliv výstavba musí být povolena pronajímatelem.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2010 - 31 ]
p. p. 1268/3, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
souhlasit s výkupem p. p. 1268/3 (2657 m²) v k. ú. Trutnov od jezdeckého oddílu TJ KRAKONOŠ TRUTNOV
za cenu dle znaleckého posudku, maximálně však za 150000,- Kč. Náklady spojené s převodem hradí
kupující, vyjma daně z převodu nemovitostí a kolku.
[ 2010 - 32 ]
p. p. 2472, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
vzít na vědomí, že p. Petr Mach, zastupující společnost JAMIM s. r. o., nepodepsal nájemní smlouvu s
dohodou o budoucí koupi na základě usnesení RM 2007-680/11 za účelem podnikatelského záměru
výstavby obytného domu na p. p. 2472 v k. ú. Trutnov
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
zrušit usnesení ZM 207-165/4 ze dne 25.06.2007 v plném znění
[ 2010 - 33 ]
p. p
a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
souhlasit s prodejem části p. p
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T:22.02.2010 *

v k. ú. Trutnov
za účelem rozšíření stávajících pozemků za
nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m² a z toho část p.
za účelem výstavby garáže za
kupní cenu 600,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu
nemovitostí.
[ 2010 - 34 ]
p. p
. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
souhlasit s prodejem části p. p
v k. ú. Trutnov
za
účelem vybudování oplocení a vstupní brány za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 35 ]
st. p. 335 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
souhlasit s prodejem st. p. 335 (60 m²), a části p. p. 2201/1 (cca 96 m²) v k. ú. Horní Staré Město k výstavbě
přístupové komunikace do školícího střediska spol. Step Trutnov a. s., za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m² a
za podmínek stanovených odborem rozvoje města:
- komunikace bude sloužit pouze pro osobní automobily
- investor zajistí osazení dopravního značení omezující vjezd vozidlům přesahujícím tonáž 3.5 t
- před realizací bude MěÚ Trutnov - odboru rozvoje města a územního plánování předložena projektová
dokumentace navrhované místní komunikace k odsouhlasení
s tím, že veškeré náklady mimo daně z převodu nemovitostí hradí kupující.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
nesouhlasit s přímým prodejem st. p. 193 (208 m²), st. p. 336 (60 m²), části p. p. 2201/1 (cca 561 m²) a části
st. p. 194 (cca 147 m²) v k. ú. Horní Staré Město spol. Step Trutnov a. s., za kupní cenu 600,- Kč/m² za
účelem výstavby domu pro ubytování zaměstnanců
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2010 - 36 ]
p. p. 294/1, p. p. 311/1, k. ú. Bohuslavice n. Ú.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením pronájmu části p. p. 294/1 (cca 451 m²) a p. p. 311/1 (2058 m²), vše v k. ú. Bohuslavice n.
Úpou, dle nájemní smlouvy č. 250106, uzavřené s
dohodou k 31.12.2010
[ 2010 - 37 ]
p. p. 292/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením pronájmu části p. p,. 292/1 (cca 150 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova dle nájemní smlouvy č.
260028, uzavřené s
, dohodou k 31.12.2009
[ 2010 - 38 ]
p. p. 2144, k.ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2144 (cca 15 m²) v k. ú. Horní Staré Město
umístění prodejního stánku (trafika) za nájemné 350,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou.
[ 2010 - 39 ]
p. p. 2789/28, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2189/28 (cca 65 m²) v k. ú. Trutnov
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za účelem

k zahrádkářským účelům cca

35 m² za nájemné 3,- Kč/m²/rok a k umístění stávající kůlny cca 30 m² za nájemné 10,- Kč/m²/rok na dobu
neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána a schválena
[ 2010 - 40 ]
st. p. 4955, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem st. p. 4955 (13 m²) v k. ú. Trutnov
nájemné 400,- Kč/m²/rok na dobu určitou 3 let

Š

[ 2010 - 41 ]
p. p. 1933/17, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1933/17 (cca 240 m²) v k. ú. Trutnov
za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu určitou 5 let.

za účelem umístění stávající trafiky za

za účelem údržby zeleně

[ 2010 - 42 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (3 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
k vystavování zboží
(zahradní a lesní technika) před prodejnou na dobu určitou od 30.01.2010 do 31.12.2010 za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 43 ]
p. p. 149/8, k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 149/8 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Dolní Promenáda, společnosti JAMIM s. r. o. k
umístění reklamního stojanu typu "A" (cukrárna RozMach) na dobu určitou od 30.01.2010 do 30.11.2010 za
nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2010 - 44 ]
p. p. 2683, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2683 (3 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
k umístění mobilního
stánku za účelem prodeje točené zmrzliny v termínu od 01.05.2010 do 30.09.2010 za nájemné ve výši 40,Kč/m²/den
[ 2010 - 45 ]
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/15 (4 m²) v k. ú. Trutnov, Svatojánské náměstí,
k umístění
dvou reklamních plachet na plot u čp. 1 na dobu určitou od 30.01.2010 do 31.12.2010 za nájemné ve výši 3,Kč/m²/den.
[ 2010 - 46 ]
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 30.01.2010 do 31.12.2010 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
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[ 2010 - 47 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (celkem 19 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
k umístění
reklamního stojanu typu "A" (1 m²) za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den a předzahrádky k vystavování jízdních
kol (18 m²) za nájemné ve výši 1.50 Kč/m²/den na dobu určitou od 08.02.2010 do 09.01.2011
[ 2010 - 48 ]
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 poutače (Kavárna Atrium) na dobu určitou od 01.02.2010 do 31.01.2011 za nájemné ve výši 3,Kč/m²/den.
[ 2010 - 49 ]
st. p. 38, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 38 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Jihoslovanská,
(Baltex) k umístění
stojanu za účelem vystavení zboží na dobu určitou od do 17.01.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2010 - 50 ]
p. p. 3106, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene chůze a jízdy na p. p. 3106 v k. ú. Starý Rokytník pro
Š
za účelem přístupu k domu čp. 187 za jednorázovou úhradu ve výši 1000,- Kč + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 51 ]
p. p. 1859/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch
spočívajícího v
právu uložení a provozování stavby plynovodní přípojky na části p. p. 1859/3 v k. ú. Trutnov v celkovém
rozsahu 3 m². Jednotková cena činí 50,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 52 ]
p. p. 2085/20 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro oprávněnou společnost Telefonica O2 Czech Republik a. s., na
částech p. p. 2085/20, p. p. 2085/3, p. p. 2090/15, p. p. 2090/21, p. p. 2081/6, p. p. 2090/20, p. p. 2090/16,
p. p. 2090/24, p. p. 2090/13, p. p. 2090/11 a p. p. 2090/12 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení,
údržby, oprav a provozování stavby optického kabelu v celkové délce 271 bm. Jednotková cena činí 300,Kč/bm + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 53 ]
p. p. 3091/5 a další, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. Děčín, spočívajícího
v právu uložení, údržby, oprav a provozování stavby kabelové přípojky NN na částech p. p. 3091/5, p. p. 51
a p. p. 52/1 v k. ú. Starý Rokytník v celkovém rozsahu 80 m². Jednotková cena činí 33,- Kč/m² + DPH.
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Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 54 ]
p. p. 1036/4, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. Děčín, spočívajícího
v právu uložení, údržby, oprav a provozování stavby venkovní kabelové přípojky VN na části p. p. 1036/4 v k.
ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu 28 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 55 ]
p. p. 858/1 a další, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnov s vlastníkem pozemků spol. LOM Babí
a. s., spočívajícího v právu vybudování a provozování naučné stezky s cyklotrasou, v právu jízdy a chůze na
dotčených pozemcích p. p. 858/1, p. p. 858/2, p. p. 859/3, p. p. 860/2 a p. p. 870/4 v k. ú. Babí a dále v
právu vstupu na části pozemků za účelem údržby a oprav naučné stezky. Věcné břemeno bude zřízeno v
rámci investiční akce města Trutnova "Zatraktivnění vojenských památek na Trutnovsku" za jednorázovou
úhradu, stanovenou znaleckým posudkem po geometrickém zaměření. Úhrada bude provedena před
podpisem smlouvy. Veškeré náklady spojené s vkladem smlouvy o věcném břemeni do katastru nemovitostí
a s vyhotovením geometrického plánu uhradí oprávněný.
[ 2010 - 56 ]
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi
na podnájem části p. p.
2471/7 (60 ²) v k. ú. Trutnov za účelem zajištění příjezdu na stavbu a vybudování přístupové cesty ze
zámkové pojízdné dlažby za podmínek dle nájemní smlouvy č. 270076. Smlouva bude uzavřena na dobu
určitou do kolaudace stavby.
Bytové záležitosti
[ 2010 - 57 ]
Palackého čp. 77
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na adrese Palackého 77 o velikosti 1+1 standardní byt (dříve I. kat
za měsíční nájemné 4200,- Kč, předplatné nájemné 70000,- Kč s tím, že
vrátí byt 2+kk. Nájemní smlouva musí být uzavřena včetně složení předplatného nájemného do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu.
[ 2010 - 58 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244, byt č. 5
na dobu určitou 6 měsíců za "regulované nájemné"
[ 2010 - 59 ]
odpis pohledávky
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
odepsat nevymahatelný dluh ve výši 22358,- Kč na
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trv. bytem

Majetek města - různé
[ 2010 - 60 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zařazením objektu rodinného domu
, Trutnov, do I. kategorie dle ceníku služeb
za monitorování signálu z elektronické zabezpečovací signalizace na pult centralizované ochrany
*
01.02
*
se změnou majitele monitorovaného objektu č. 16/02/TU ČS Moravagas s. r. o. - ČS Bojiště na majitele
, Trutnov,
[ 2010 - 61 ]
Hřbitov Babí - opuštěná hrobová místa
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
že město Trutnov přijalo oznámení o nálezu opuštěných hrobových míst na hřbitově Babí, spravovaném s. r.
o. Lesy a parky Trutnov dle předloženého seznamu
souhlasí
*
02.01
*
s tím, aby tato opuštěná hrobová místa převzala do své správy společnost Lesy a parky Trutnov s. r.o., která
po 6 měsících zajistí jejich zrušení v souladu s platnými právními předpisy.
[ 2010 - 62 ]
Žádost o získání nalezeného jízdního kola
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s tím, že nalezené jízdní kolo (nález č. 66/09) bylo vydáno

bezúplatně

Finanční záležitosti
[ 2010 - 63 ]
Vedení účetnictví u PO od 01.01.2010
rada města
schvaluje
*
01.01
*
příspěvkovým organizacím vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
Různé
[ 2010 - 64 ]
Půjčka ze SFRB - BD Bouchalka
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech BD Bouchalka Trutnov ze dne 04.09.2002 pro zajištění
pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 300000,- Kč
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:01.02.2010 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech BD Bouchalka Trutnov
[ 2010 - 65 ]
Půjčka ze SFRB - BD Žižkova 456
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech BD Žižkova 456 ze dne 12.07.2004 pro zajištění pohledávky a
půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 297000,- Kč.
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ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:01.02.2010 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech BD Žižkova 456 Trutnov
[ 2010 - 66 ]
Půjčka ze SFRB rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 ke smlouvě č. R/32/08 o poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení dle
předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:01.02.2010 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. R/32/08 o poskytnutí prostředků ze SFRB s
[ 2010 - 67 ]
"Zatraktivnění vojenských památek na Trutnovsku"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu o partnerství s o. s. Stachelberg Trutnov v navrženém znění
[ 2010 - 68 ]
ZŠ V Domcích Trutnov - výměna oken
rada města
ruší
*
01.01
*
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací v plném rozsahu
vypisuje
*
02.01
*
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací "ZŠ V Domcích Trutnov - výměna oken" dle předloženého
návrhu
schvaluje
*
03.01
text výzvy
*
03.02
okruh navržených firem

*
*

jmenuje
*
04.01
*
komisi pro hodnocení nabídek v navrženém složení
[ 2010 - 69 ]
Městský znak
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova firmou Infotipy s. r.o. U Pramene 373, Trutnov pro webové
stránky regionálního portálu Infolist
[ 2010 - 70 ]
Záštita nad sportovními akcemi
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převzetím záštity města Trutnova nad akcí "Mistrovství České republiky v silovém trojboji 2010"
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[ 2010 - 71 ]
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
projektový záměr na získání dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, výzva č. 53 s
názvem "Výzva pro předkládání GP 4.1 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy" dle
předloženého návrhu
souhlasí
*
02.01
*
s podáním žádosti města Trutnova o dotaci z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, výzva č.
53 s názvem "Výzva pro předkládání GP 4.1 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy"
*
02.02
*
s uzavřením mandátní smlouvy se společností COP a. s. Hradec Králové dle předloženého návrhu
[ 2010 - 72 ]
Logo města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím loga města na propagačních materiálech 15. ročníku Národní soutěže mysliveckých
trubačů TRUTNOV 2010, kterou ve dnech 4. - 6. června 2010 v Trutnově pořádá Česká lesnická akademie
Trutnov
[ 2010 - 73 ]
První občan města v roce 2010
rada města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5000,- Kč prvnímu občanu města Trutnova narozenému v roce 2010,
kterým je
.
[ 2010 - 74 ]
Sdružení pro TIC Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1075000,- Kč podle podmínek smlouvy se Sdružením pro
turistické informační centrum Trutnov dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
T:01.02.2010 *
zajistit uzavření smlouvy se Sdružením pro TIC Trutnov
[ 2010 - 75 ]
Pronájem nebytových prostor
rada města
schvaluje
*
01.01
*
změnu č. 1 "Zásad č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených
nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů" v navrženém znění
[ 2010 - 76 ]
Platové záležitosti ředitelů ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ
rada města
stanovuje
*
01.01
*
ředitelům ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ příplatky za vedení ve výši dle předloženého návrhu
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[ 2010 - 77 ]
Zimní údržba - změna nařízení města
rada města
vydává
*
01.01
*
nařízení města Trutnova č. 1/2010, kterým se doplňuje nařízení města Trutnova č. 1/2009 o odstraňování
závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení místních
komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
pověřuje
*
02.01
*
starostu města Mgr. Ivana Adamce vyhlášením úplného znění nařízení města Trutnova č. 1/2009
[ 2010 - 78 ]
Personální záležitosti MěÚ
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vzdání se funkce vedoucího správního odboru Mgr. Jiřím Ratajíkem k 31.01.2010
[ 2010 - 79 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 01.02.2010 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

