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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2010 - 132 ]
Horská bez čp/če na st. p. 497/4
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
schválit výkup nemovitosti bez čp/če v ul. Horská na pozemku st. p. 497/4, spolu s pozemkem st. p. 497/4,
vše v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, v části obce Střední Předměstí, za odhadní cenu 1600000,- Kč od TJ
Lokomotivy Trutnov o. s., Na Nivách 568, Trutnov, IČ 47462965, do vlastnictví města Trutnov
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[ 2010 - 133 ]
Spojenecká čp. 54
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
zrušit usnesení ZM 2009-191/4, bod 7, ze dne 29.09.2009 (nabízení k prodeji prostřednictvím realitní
kanceláře)
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
schválit záměr a zveřejnění prodeje domu čp. 54 Spojenecká ul. na pozemku st. p. 294, spolu s pozemkem
st. p. 294, včetně příslušenství, v části obce Střední Předměstí v k. ú. a obci Trutnov, obecným zveřejněním
mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, na dobu
minimálně 30 dnů, za minimální nabídkovou kupní cenu 2200000,- Kč.
[ 2010 - 134 ]
Spojenecká čp. 61
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
zrušit usnesení ZM 2009-191/4, bod 8, ze dne 29.9.2009 (nabízení k prodeji prostřednictvím realitní
kanceláře)
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
schválit záměr a zveřejnění prodeje domu čp. 61 ul. Spojenecká na pozemku st. p. 293, spolu s pozemkem
st. p. 293, včetně příslušenství, v části obce Střední Předměstí v obci a k. ú. Trutnov, obecným zveřejněním
mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, na dobu
minimálně 30 dnů, za minimální nabídkovou kupní cenu 2700000,- Kč.
[ 2010 - 135 ]
Česká čp. 172
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
zrušit usnesení ZM 2009-191/4, bod 4, ze dne 29.09.2009 (nabízení k prodeji prostřednictvím realitní
kanceláře)
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
schválit záměr a zveřejnění prodeje domu čp. 172 ul. Česká na pozemku st. p. 927, spolu s pozemkem st. p.
927 a p. p. 236/92, včetně příslušenství, v části obce Střední Předměstí, obec a k. ú. Trutnov, obecným
zveřejněním mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění
nájemců, na dobu minimálně 30 dnů za minimální nabídkovou kupní cenu 3150000,- Kč.
Nemovitosti - záměr města
[ 2010 - 136 ]
Prodej nemovitostí prostřednictvím realitní kanceláře
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru prodeje vybraných nemovitostí prostřednictvím realitních kanceláří dle přiloženého
návrhu
schvaluje
*
02.01
*
podmínky výběrového řízení prodeje vybraných nemovitostí prostřednictvím realitních kanceláří dle
předloženého návrhu
Nebytové prostory - záměr města
[ 2010 - 137 ]
Krakonošovo náměstí čp. 72
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 72 Krakonošovo náměstí, umístěné v I.
NP o celkové výměře 101.80 m² (1 výloha 0.70 m², 1 příjem zakázek 32.40 m², výloha 0.70 m², šatna 12.40
2
m², 1 atelier 44.00 m², 1 ateliér 5,- m , sklad 3.10 m², kuchyňka 1.30 m², WC 1.30 m², umývárna 1.60 m²)
Trutnov, každému ideální polovinu plochy
nebytových prostor, na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 2230,- Kč/m²/rok za výlohu, 1115.90 Kč/m²/rok
za místnost příjmu zakázek, atelier, kuchyň, sklad, 698.80 Kč/m²/rok za šatnu, umývárnu a WC, včetně
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uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování foto - atelier AT - FOTO.
[ 2010 - 138 ]
Krakonošovo náměstí čp. 73
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 73 Krakonošovo náměstí (vchod z ul. Horská), umístěné v
suterénu budovy ZUŠ o celkové výměře 47.80 m² s ukončením nájemní smlouvy ke dni 30.04.2010 s
Trutnov
*
01.02
*
s zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 73 Krakonošovo náměstí (vchod z ul.
Horská), umístěné v suterénu budovy ZUŠ o celkové výměře 47.80 m² (2 prodejny 12.70 m² a 13.30 m², 1
sklad 7.00 m² a 1 chodba 14.80 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, chodbu, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytového prostoru 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.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2010 - 139 ]
Horská čp. 187
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na 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) s
, s místem
Trutnov, na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 805,- Kč/m²/rok za prodejnu kancelář o výměře 24.02 m², 550,- Kč/m²/rok za místnosti 11.64 m² a 21.01 m² s výklenkem 6.40 m², 485,Kč/m²/rok za 2 komory a 2 sociální zařízení, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem zřízení prodejny, poradny a servis výpočetní techniky. 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.
[ 2010 - 140 ]
Školní čp. 150
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na 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.
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Málek
T:01.03.2010 *
uzavřít nájemní smlouvu na nebytové prostory v čp. 150 Školní o celkové výměře 298.81 m² s obchodní
firmou TERGAST, s. r. o., se sídlem Zilvárova 285, Trutnov
[ 2010 - 141 ]
Malé náměstí čp. 38
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na 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 m², 555,-
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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 - různé
[ 2010 - 142 ]
Dlouhá čp. 644
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s převedením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 644 Dlouhá, umístěné v I. NP o celkové výměře
115.80 m² (zádveří 9.00 m², prostor cukrárny 64.70 m², WC návštěvníků - ženy + imobilní 2.45 m², WC
návštěvníků - muži 4.20 m², sklad 9.60 m², sklad obalů 0.55 m², sklad odpadků 1.30 m², přípravna zmrzliny
15.50 m², WC personálu + úklidová nika 3.05 m², šatna + denní místnost personálu 5.45 m²) ze současného
nájemce
Trutnov, na jiného nájemce.
[ 2010 - 143 ]
Nájemné za nebytové prostory
rada města
stanovuje
*
01.01
*
pro období od 01.07.2010 rozhodovací koeficient K r = 1/1.01, to znamená, že nájemné za nebytové prostory
nebude zvyšováno.
Pozemky - záměr města
[ 2010 - 144 ]
p. p. 880/5, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 880/5 (cca 100 m²) v k. ú. Trutnov
, z toho cca 84 m² k zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m²/rok a 16 m² (pozemek pod
stávající zahradní chatkou) za nájemné 10,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou
*
01.02
*
s ukončení nájemní smlouvy č. 260080, uzavřené
na pronájem části p. p. 880/5 v
k. ú. Trutnov, dohodou k 31.03.2010
[ 2010 - 145 ]
p. p. 3886, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 3886 (660 m²) v k. ú. Starý Rokytník
za účelem využití jako příjezdové komunikace a zázemí k chatě za nájemné 1,- Kč/m²/rok
na dobu neurčitou.
[ 2010 - 146 ]
p. p. 2064/9, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2064/9 (cca 784 m²) v k. ú. Trutnov Společenství
vlastníků Žižkova 476, Trutnov, za účelem zázemí k domu za nájemné ve výši 500,- Kč/rok na dobu
neurčitou
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2010 - 147 ]
p. p
k.ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
nesouhlasit s prodejem p. p
účelem rozšíření vlastních pozemků
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T:22.02.2010 *
v k. ú. Poříčí u Trutnova

za

[ 2010 - 148 ]
p. p.
.ú. Libeč
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
souhlasit se změnou termínu kolaudace stavby z 31.12.2009 na 31.12.2010, která vyplývá z nájemní
smlouvy č. 270101 uzavřené s
u na pronájem p. p
v k.
ú. Libeč za účelem výstavby parkoviště za nájemné 20,- Kč/m²/rok dle čl. IV nájemní smlouvy, do doby
kolaudace stavby.
[ 2010 - 149 ]
p. p
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
souhlasit s prodejem 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 - 150 ]
st. p.
, k.ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
souhlasit s prodejem st. p.
po 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.
[ 2010 - 151 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
souhlasit s prodejem části 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 - 152 ]
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
souhlasit s výkupem části p. p
v k. ú. Horní Staré Město od
za kupní cenu 50,Kč/m² za účelem rekonstrukce chodníku s tím, že náklady spojené s převodem včetně geometrického plánu
hradí město Trutnov. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající.
[ 2010 - 153 ]
p. p
k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k p. p.
u Trutnova. Pozemek přešel na
město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z ČR - Pozemkového fondu ČR.
[ 2010 - 154 ]
p. p. 1208, p. p. 1206, k.ú. Libeč
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
nepožadovat zápis duplicitního práva na částech současných pozemkových parcel KN č. 1208 a 1206 v k. ú.
Libeč
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[ 2010 - 155 ]
p. p. 124/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
souhlasit s úplatným převodem části p. p. 124/2 (dle GP p. p. 124/3 o výměře 73 m²) v k. ú. Horní Staré
Město z Pozemkového fondu ČR na město Trutnov za účelem rekonstrukce komunikace Za Komínem za
cenu dle znaleckého posudku s tím, že náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
[ 2010 - 156 ]
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
souhlasit s výkupem části p. p
v k. ú. Horní Staré Město od
Š
na město
Trutnov za účelem rekonstrukce komunikace Za Komínem za kupní cenu 50,- Kč/m² s tím, že náklady
spojené s převodem hradí město Trutnov.
[ 2010 - 157 ]
p. p. 49, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k p. p. 49 v k. ú. Starý Rokytník od ČR - Pozemkového fondu ČR.
Pozemek přešel na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2010 - 158 ]
p. p. 1515/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 1515/1 (437 m²) v k. ú. Trutnov SVJ Společenství vlastníků náměstí 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 - 159 ]
p. p. 2902, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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 - 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.
[ 2010 - 160 ]
p. p. 780/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 780/1 (cca 59 m²) v k. ú. Horní Staré Město
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.
[ 2010 - 161 ]
p. p. 1120, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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.
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[ 2010 - 162 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p.
v k. ú. Trutnov
za účelem zabezpečení objektu
před vstupem nepovolaných osob za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu určitou 2 let.
[ 2010 - 163 ]
p. p. 246/5, p. p. 427/9, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 246/5 (295 m²) a p. p. 427/9 (460 m²) v k. ú. Dolní Staré Město Základní organizaci ČZS
se sídlem v Trutnově - Horní Staré Město k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 0.30 Kč/m²/rok s tím,
že jakákoliv výstavba musí být povolena pronajímatelem.
[ 2010 - 164 ]
p. p. 1249, st. p. 284, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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.
[ 2010 - 165 ]
p. p. 2228/2, p. p. 2184/10, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2228/2 a části p. p. 2184/10 v k. ú. Trutnov (celkem cca3 m²) společnosti Autostyl,
spol. s r. o., za účelem umístění 3 ks bronzových draků na dobu neurčitou.
[ 2010 - 166 ]
p. p. 2213/18, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/18 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Čs. letců,
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 16.02. do 31.12.2010 za nájemné ve
výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 167 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (2 m²) v k.ú. Trutnov, ul. Horská,
- ABC k umístění automatu
na hračky (1 m²) a reklamního stojanu typu "A" (1 m²) na dobu určitou od 21.02.2010 do 20.02.2011 za
nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 168 ]
p. p. 414, p. p. 412/2, k. ú. Debrné
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Trutnov (výpůjčitel) a Správou a údržbou silnic
Královéhradeckého kraje a. s. (půjčitel) na části p. p. 414 a p. p. 412/2 v k. ú. Debrné na dobu neurčitou za
účelem realizace stavby naučné cyklostezky mezi pevností Stachelberg a pěchotním srubem T-S 63 Libeč.
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[ 2010 - 169 ]
p. p.
a další, k.ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s vlastníkem pozemků
spočívajícího v právu umístění (vybudování) a provozování stavby cyklostezky na
pozemcích p. p
v k. ú. Babí a dále právo vstupovat a vjíždět na
předmětné pozemky v souvislosti s jejich výstavbou, dále zajištění jejího provozu, oprav, údržby,
odstraňování havárií nebo jiné způsobené škody nejen po dobu stavby, ale i při jejím provozu. Dále právo
jízdy a chůze na výše uvedených stavbách při provozování naučné stezky. Věcné břemeno bude zřízeno v
rámci investiční akce města Trutnova "Zatraktivnění vojenských památek na Trutnovsku" za jednorázovou
úhradu, stanovenou dle zákona o oceňování č. 151/1997 Sb., dle § 18 a samotná úhrada provedena před
vkladem práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Veškeré náklady spojené s
vkladem smlouvy o věcném břemeni do katastru nemovitostí a s vyhotovením geometrického plánu uhradí
oprávněný.
[ 2010 - 170 ]
p. p
, k.ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro oprávněnou pí Ivanu Vojáčkovou, spočívajícího v právu
uložení, údržby, oprav a provozování stavby kanalizační přípojky na části p. p.
v k. ú. Voletiny v
2
2
celkovém rozsahu 28 m . Jednotková cena činí 33,- Kč/m + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 204 ]
p. p.
k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p.p.
v k.ú. Trutnov
za účelem sušení prádla a
2
uskladnění palivového dřeva za nájemné 3,- Kč/m /rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a
výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
Pozemky - různé
[ 2010 - 171 ]
Geodézie Trutnov s. r. o.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo mezi městem Trutnov a Geodézií Trutnov s. r. o. na provádění
geodetických prací za stávajících podmínek na dobu určitou do 31.03.2012.
Bytové záležitosti
[ 2010 - 172 ]
Palackého čp. 77
rada města
revokuje
*
01.01
*
usnesení rady města 2010-57/1 ze dne 18.01.2010 ve věci přidělení bytové jednotky Palackého 77
schvaluje
*
02.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků na
adrese:
Palackého 77 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
6115,- Kč
52000,- Kč
2.
6010,- Kč
54090,- Kč
3.
4200,- Kč
70000,- Kč
(vrátí byt 2+kk)
4.
4113,- Kč
50001,- Kč
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5.
3200,- Kč
55000,- Kč
(vrátí byt 1+3)
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. Ostatní, které si nevybere, budou nabídnuty
dalším žadatelům v pořadí.
[ 2010 - 173 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
s podáním návrhu na vyklizení bytu

*

[ 2010 - 174 ]
Krakonošovo náměstí čp. 69 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Krakonošovo náměstí 69 o vel. 1+3 standardní byt (dříve I. kat.), číslo bytu 3, 2. podlaží,
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.
[ 2010 - 175 ]
Krakonošovo náměstí čp. 22 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Krakonošovo náměstí 22 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat), číslo bytu 1, 1. podlaží,
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.
[ 2010 - 176 ]
Lípová čp. 95 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Lípová 95 o vel. 1+2 standardní byt (dříve I. kat.), číslo bytu 4, 2. podlaží, 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.
[ 2010 - 177 ]
Barvířská čp. 27
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Barvířská 27 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.), číslo bytu 9, 3. podlaží, 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.
[ 2010 - 178 ]
Barvířská čp. 27
rada města
určuje,
*
14.01
*
že byt na adrese Barvířská 27 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.), číslo bytu 11, 4. podlaží, 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.
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Majetek města - různé
[ 2010 - 179 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zrušením smlouvy č. 150/07/TU, znějící na jméno West Elektro Trutnov s. r. o., IČO 64257304, Za
Komínem 688, Trutnov, ke dni 01.01.2010
*
01.02
*
se zrušením smlouvy č. 88/02/TU, znějící na jméno
- Rafaelo s. r. o. - zlatnictví, Horská 1,
Trutnov, ke dni 01.03.2010
*
01.03
*
se zařazením objektu firmy SPN nemovitosti s. r. o. Za Komínem 688, Trutnov, IČO 27551288, do I.
kategorie dle ceníku služeb za monitorování signálu z elektronické zabezpečovací signalizace na pult
centralizované ochrany.
bere na vědomí
*
02.01
*
změnu počtu detektorů u objektu rodinného domu
, Trutnov, dle I. kategorie
dle ceníku služeb za monitorování signálu z elektronické zabezpečovací signalizace na pult centralizované
ochrany od 01.03.2010
*
02.02
*
změnu počtu detektorů u objektu Základní škola kpt. Jaroše, M. Gorkého 7, Trutnov do I. kategorie dle
ceníku služeb za monitorování signálu z elektronické zabezpečovací signalizace na pult centralizované
ochrany.
[ 2010 - 180 ]
Lesy a parky - ceník pohřebnictví
rada města
schvaluje
*
01.01
*
„Ceník pohřebnictví“ dle předloženého návrhu
[ 2010 - 181 ]
Lesy a parky - provozní řády
rada města
schvaluje
*
01.01
*
změnu provozního řádu "Smuteční a obřadní síně" a "Administrativní správní budovy" dle předloženého
návrhu
[ 2010 - 182 ]
Pojištění majetku města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
požadavky kvalifikace uchazečů a kritéria výběrového řízení na pojištění majetku města dle předloženého
návrhu
Finanční záležitosti
[ 2010 - 183 ]
Rozpočet města pro rok 2009
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
schválit Změny rozpočtu města Trutnova pro rok 2009 - rozpočtové opatření č. 7" dle předloženého návrhu
[ 2010 - 184 ]
Návrh rozpočtu města na rok 2010
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
upravený návrh rozpočtu města na rok 2010
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doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
schválit "Rozpočet města Trutnova na rok 2010" dle předloženého návrhu
schvaluje
*
03.01
*
dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle
návrhu rozpočtu na rok 2010 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové
části materiálu
doporučuje
*
04.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů
dle návrhu rozpočtu na rok 2010 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v
tabulkové části materiálu
*
04.02 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
schválit závazné ukazatele uvedené v návrhu rozpočtu města na rok 2010
[ 2010 - 185 ]
Finanční příspěvky pro rok 2010 - "OSTATNÍ"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvky pro rok 2010 do 50000,- Kč v kategorii "OSTATNÍ" dle návrhu porady vedení
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
schválit finanční příspěvky pro rok 2010 nad 50000,- Kč v kategorii "OSTATNÍ" dle předloženého návrhu
Různé
[ 2010 - 186 ]
Splašková kanalizace a chodník Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. R/45/07 dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:01.03.2010 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
[ 2010 - 187 ]
Zatraktivnění vojenských památek na Trutnovsku
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
schválit zařazení stavební akce "Zatraktivnění vojenských památek na Trutnovsku" do plánu a rozpočtu
města na rok 2010 - 2012 za předpokladu, že realizace bude podpořena poskytnutím dotace z ROP NUTS II
SV, oblast podpory 3.1. s akceptováním zvýšených rozpočtových nákladů
[ 2010 - 188 ]
Rekonstrukce komunikace Husova a Českobratrská
rada města
schvaluje
*
01.01
*
text výzvy výběrového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce komunikace Husova a Českobratrská" dle
předloženého návrhu
*
01.02
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou
*
01.03
*
složení komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů dle předloženého návrhu
*
01.04
*
složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu
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[ 2010 - 189 ]
Společenské centrum Trutnovska
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na vícepráce formou jednacího řízení bez uveřejnění
schvaluje
*
02.01
*
komisi pro hodnocení nabídky v navrženém složení
pověřuje
*
03.01 Urč:Ing. Franc
*
jednáním o ceně nabídky s uchazečem - firmou BAK a. s. Trutnov
[ 2010 - 190 ]
Rekonstrukce komunikace U Hřbitova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s nájmem části pozemků 784/1 (1 m²) a 719 (60 m²) v k. ú. Horní Staré Město za cenu 20,- Kč/m²/měsíc +
DPH
*
01.02
*
s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části p. p. 784/1 a 719 v . ú. Horní Staré Město s Lesy ČR s. p.
Hradec Králové
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Turner
T:01.03.2010 *
zajistit uzavření nájemní smlouvy s Lesy ČR s. p. Hradec Králové
[ 2010 - 191 ]
Projekt Cyklostezka KČT č. 22.." - nájem pozemků
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o nájmu pozemků s Povodím Labe, s. p. Hradec Králové pro projekty "Cyklostezka KČT č.
22 - úsek cyklostezky" a "Cyklostezka KČT č. 22 - úsek cyklotrasy" dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:25.02.2010 *
zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemků s Povodím Labe, s. p. Hradec Králové
[ 2010 - 192 ]
Projekt Cyklostezka KČT č. 22.. - věcné břemeno
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, s. p. Hradec Králové pro
projekty "Cyklostezka KČT č. 22 - úsek cyklostezky" a "Cyklostezka KČT č. 22 - úsek cyklotrasy" dle
předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:25.02.2010 *
zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, s. p. Hradec
Králové pro projekty "Cyklostezka KČT č. 22 - úsek cyklostezky" a "Cyklostezka KČT č. 22 - úsek cyklotrasy"
dle předloženého návrhu
[ 2010 - 193 ]
Výměna střešní krytiny kaple - Voletiny
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací u akce "Výměna střešní krytiny kaple v Trutnově
- Voletinách"
*
01.02
*
firmu Pavel Iliev - GOS Trutnov s cenovou nabídkou ve výši 708885,- Kč vč. DPH jako vítěze výběrového
řízení
*
01.03
*
podání žádosti o grant ve výši 340000,- Kč na Ministerstvo kultury ČR
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ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:01.03.2010 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s firmou Pavel Iliev - GOS Trutnov s podmínkou platnosti až od okamžiku
přidělení dotace
*
02.02 Urč:Ing. Franc
T:01.03.2010 *
zajistit zařazení částky vlastních zdrojů do rozpočtu města ve výši 369000,- Kč.
[ 2010 - 194 ]
Celková oprava kaple J. Nepomuckého
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce "Celková oprava kaple J. Nepomuckého"
*
01.02
*
firmu Luboš Serbousek Trutnov s cenovou nabídkou ve výši 687123.34 Kč vč. DPH jako výběrového řízení
*
01.03
*
podání žádosti o grant ve výši 280000,- Kč na Ministerstvo kultury ČR
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:01.03.2010 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s firmou Luboš Serbousek, stavební práce, Trutnov, s podmínkou platnosti až
od okamžiku přidělení dotace
*
02.02 Urč:Ing. Franc
T:01.03.2010 *
zajistit zařazení částky vlastních zdrojů do rozpočtu města ve výši 408000,- Kč
[ 2010 - 195 ]
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
zvolit přísedící Okresního soudu v Trutnově dle předloženého seznamu
[ 2010 - 196 ]
Městský znak
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova na propagační materiál k akci Pivofest, která se koná
12.06.2010
[ 2010 - 197 ]
Bezúplatný převod 3 ks sestav PC
rada města
schvaluje
*
01.01
*
bezúplatný převod 3 ks sestav PC v celkové hodnotě 12000,- Kč
- 1 sestava PC Mateřské škole Trutnov
- 2 sestavy PC Středisku volného času Trutnov
[ 2010 - 198 ]
ZŠ Komenského - FVE
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s realizací záměru Základní školy Trutnov, Komenského 399, vybudovat fotovoltaickou elektrárnu dle
předloženého návrhu
pověřuje
*
02.01 Urč:Mgr. Hásek, ředitel školy
*
k přípravě, vyhlášení a vlastní realizaci výběrových řízení na dodavatele FVE a na poskytovatele
komerčního úvěru pro zajištění spolufinancování záměru.
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[ 2010 - 199 ]
DPS - pořadník žadatelů na rok 2010
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pořadník žadatelů na přidělení bytu v DPS pro rok 2010 dle upraveného návrhu
[ 2010 - 200 ]
Most k životu o. p. s. - dozorčí rada
rada města
jmenuje
*
01.01
*
pí Renatu Bezděkovou členem dozorčí rady společnosti Most k životu o. p. s. za město Trutnov
[ 2010 - 201 ]
Stížnosti a petice - zpráva za rok 2009
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
předloženou zprávu za rok 2009 "Vyhodnocení stížností, petic a přestupků"
[ 2010 - 202 ]
Opatření k zajištění ochrany veřejné zeleně
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
vydat obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 2/2010 o opatřeních k zajištění ochrany veřejné zeleně
[ 2010 - 203 ]
Komise RM
rada města
jmenuje
*
01.01
*
p. Libora Kasíka členem kulturní komise rady města s platností od 16.02.2010
[ 2010 - 205 ]
Muzeum Podkrkonoší – dodatek k darovací smlouvě
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.02.2010 *
schválit dodatek č. 1 k darovací smlouvě ze dne 20.12.2007 dle předloženého návrhu
[ 2010 - 206 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 1. března 2010 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

