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Kontrola plnění usnesení
[ 2010 - 129 ] RM 02.01 Urč.:Mgr. Hendrych
[ 2010 - 240 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Kopecký

T : 29.03.2010
T : splněn

Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2010 - 242 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
schválit prodej domu
na pozemku st. p.
a zděné kolny bez č.p./č.e. na pozemku st. p.
spolu s pozemkem st.p.
, včetně příslušenství, v obci Trutnov, části obce Horní Staré
Město, k. ú. Horní Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 25.11.2009 do
Trutnov 2, Horní
Staré Město, za nabízenou kupní cenu 1117680,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za
894144,- Kč.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
schválit vrácení kaucí ve výších 50000,- Kč neúspěšným žadatelům o odprodej domu.
[ 2010 - 243 ]
Vodní
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
schválit záměr a zveřejnění prodeje ideální jedné poloviny septiku umístěné na pozemku st. p
u čp.
Vodní ulice, v části obce Střední Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov, se zveřejněním na dobu min.
15 dnů za nabídkovou cenu 34720,- Kč, do vlastnictví
[ 2010 - 244 ]
Novodvorská čp. 949
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
schválit prodej domu čp. 949 Novodvorská (Sanatorium MUDr. J. Bílka) na pozemku st. p. 3657/1, spolu s
pozemkem st. p. 3657/1, p. p. 253/93, p. p. 245/6, p. p. 237/13 a p. p. 243/3, vše v k. ú. a obci Trutnov, v
části města Střední Předměstí, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 15.09.2009 do vlastnictví společnosti
Sanatorium MUDr. J. Bílka, s. r. o., Náměstí 14. října 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov, jednatelka Mgr. Zuzana
Bílková, provozovna Novodvorská 949, 541 01 Trutnov, IČ 481 71 484, za nabídnutou kupní cenu 7500000,Kč
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
schválit vrácení kaucí ve výších 50000,- Kč neúspěšným žadatelům o odprodej domu.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2010 - 245 ]
Krakonošovo náměstí čp. 73
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout reklamní plochu na budově čp. 73 Krakonošovo náměstí, ze
strany ul. Horská, 2 vývěsky zleva 2 x (155 x 200 cm) pohledové plochy společnosti Reality pro ŽIVOT, s. r.
o., se sídlem Praha 9, Skloněná 921/7, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 1500,- Kč/m²/rok za reklamní
plochu za účelem prezentace společnosti Reality pro ŽIVOT s. r. o. Realitní kancelář tuto cenu akceptuje.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2010 - 246 ]
Na Struze čp. 228
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s převedením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 228 Na Struze, umístěné v I. NP o celkové
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výměře 21.96 m² (1 místnost 20.48 m² a 1 WC 1.48 m²) ze současného nájemce pí Jany Langerové,
Komenského 238, Trutnov, na jiného nájemce
[ 2010 - 247 ]
Krakonošovo náměstí čp. 72
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 72 Krakonošovo náměstí, umístěné v I. NP o
celkové výměře 101.80 m² (příjem zakázek 32.40 m², výloha 0.70 m², šatna 12.40 m², atelier 44.00 m²,
ateliér 5.00m², 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 uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování foto - atelier AT – FOTO. 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 - 248 ]
Jihoslovanská čp. 142
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením 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
Hostinné,
na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 2500,- Kč/m²/rok za prodejnu, 1095,- Kč/m²/rok za sklad, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení cukrovinek a dárkových balíčků.
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 - 249 ]
Palackého čp. 103
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením nebytového prostoru žadateli s nejvyšší nabídkou včetně náhradníků na adrese: 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)
1. navigo centrum s. r. o., se sídlem Trutnov, Kryblice, Pod lesem 240, za nájemné ve výši 2410,- Kč/m²/rok
za prodejny, výlohy, kancelář, 1210,- Kč/m²/rok za sklad, 750,- Kč/m²/rok za WC za účelem zřízení prodejny
a provozovny služeb informačních technologií.
2.
Trutnov, za nájemné ve výši 2400,- Kč/m²/rok
za prodejny, výlohy, kancelář, 1200,- Kč/m²/rok za sklad, 700,- Kč/m²/rok za WC, za účelem zřízení prodejny
ratanového nábytku a výrobků z přírodních materiálů.
3.
za nájemné ve výši 2309,- Kč/m²/rok za
prodejny, výlohy, kancelář, 1205,- Kč/m²/rok za sklad, 690,- Kč/m²/rok za WC za účelem zřízení prodejny
značkového oblečení LITEX.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, 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. Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor do 14 dnů od vyrozumění o
přidělení nebytového prostoru, bude předmětný nebytový prostor nabídnut dalšímu v pořadí.
[ 2010 - 250 ]
Palackého čp. 107
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
u nebytového prostoru v čp. 107 Palackého, umístěného v I. NP o celkové výměře 18.80 m², ukončení
podnájemní smlouvy na část nebytových prostor o výměře 6 m² mezi nájemce
, Praha Strašnice, Štěchovická 1900/3 a podnájemcem
, Trutnov, za účelem
výdejny balíčků přírodní švédské kosmetiky Oriflame
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souhlasí
*
02.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 107 Palackého, umístěné v I. NP o celkové výměře 18.80 m²
(1 prodejna 18.00 m² a 1 výloha 0.80 m²) se změnou způsobu využití na provozování cestovní kanceláře Ádr
Tour
[ 2010 - 251 ]
Společenské centrum Trutnovska
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o výpůjčce objektu s názvem Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
mezi půjčitelem městem Trutnov a výpůjčitelem příspěvkovou organizací Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas dle předloženého návrhu
[ 2010 - 252 ]
Lípové náměstí čp. 374
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 374 Lípové náměstí, umístěné v I. NP o celkové výměře 78.90
m² (kancelář 37.40 m², doručovací místnost 20.00 m², sklad 11.70 m², WC 1.20 m², vestibul 8.60 m²) s
uzavřením dodatku č. 3 s Českou poštou, s. p., Politických vězňů 909/4, Praha, ve věci stanovení výpovědní
lhůty na šest měsíců u smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.
Pozemky - záměr města
[ 2010 - 253 ]
st. p. 335 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 335 (60 m²), st. p. 193 (208 m²), st. p. 336 (60 m²), část p. p.
2201/1 (cca 582 m²) a část st. p. 194 (cca 147 m²) v k. ú. Horní Staré Město spol. Step Trutnov a. s., za
účelem výstavby přístupové komunikace k areálu školícího střediska za nabízenou kupní cenu ve výši 605,Kč/m² a za podmínek stanovených odborem rozvoje města:
- komunikace bude sloužit pouze pro osobní automobily
- investor zajistí osazení dopravního značení, omezující vjezd vozidlům přesahující tonáž 3.5 t
- před realizací bude Městskému úřadu Trutnov - odboru rozvoje města a územního plánování předložena
projektová dokumentace navrhované místní komunikace k odsouhlasení.
Veškeré náklady, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující
[ 2010 - 254 ]
p. p. 1608, st. p. 1746, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1608 (cca 1345 m²) a st. p. 1746 (49 m²) v k. ú. Trutnov
k zahrádkářským a rekreačním účelům za nájemné 3,- Kč/m²/rok (cca
1345 m²) a 10,- Kč/m²/rok (49 m²) za účelem stávající chatky na dobu neurčitou od 01.04.2010
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 200004, uzavřené s
na pronájem části
p. p. 1608 a st. p. 1746 v k. ú. Trutnov dohodou k 31.03.2010 s tím, že nájemce odstraní oplocení v dolní
části zahrady.
[ 2010 - 255 ]
p. p. 1486/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1486/3 (cca 314 m²) v k. ú. Trutnov
k zahrádkářským účelům za stávající nájemné 3,- Kč/m²/rok a 10,- Kč/m²/rok (cca 16 m²)
za účelem stávající zahrádkářské chatky na dobu neurčitou.
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[ 2010 - 256 ]
p. p. 880/5, st. p. 5779, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 880/5 (cca 130 m²) a st. p. 5779 (16 m²) v k.ú. Trutnov
k zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m²/rok a 16 m² za nájemné
10,- Kč/m²/rok za účelem stávající zahrádkářské chatky na dobu neurčitou
[ 2010 - 257 ]
p. p. 3122/1, p. p. 3122/2, k. ú. Starý Rokytník a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 3122/1 (228 m²) a p. p. 3122/2 (996 m²) v k. ú. Starý Rokytník, p.
p. 1329/1 (80 m²) a p. p. 1329/3 (1168 m²) v k. ú. Voletiny společnosti Lesy České republiky, s. p., za cenu
dle znaleckého posudku s tím, že náklady spojené s výkupem hradí kupující.
[ 2010 - 258 ]
p. p. 552/1, p. p. 532/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 552/1 (108 m²) a části p. p. 532/3 (12 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Kpt. Jaroše, firmě Pavel
Haase k umístění lešení za účelem zateplení fasády domu čp. 328 - 330. na dobu určitou 29 dnů a to od
15.03.2010 do 12.04.2010
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města poskytnout jako výpůjčku část p. p. 552/1 (108 m²) a části p. p. 532/3 (12 m²)
v k. ú. Trutnov, ul. Kpt. Jaroše, firmě Pavel Haase k umístění lešení za účelem zateplení fasády domu čp.
328 - 330. od 13.04.2010 do 31.08.2010
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2010 - 259 ]
p. p. 4369, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
vzít na vědomí odstoupení
4369 (1796 m²) v k. ú. Starý Rokytník za účelem výstavby rodinného domu
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
zrušit usnesení zastupitelstva města 2009 - 264/6 ze dne 23.11.2009

od žádosti na prodej p. p.

Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2010 - 260 ]
p. p. 1205/1, p. p. 61, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením pronájmu p. p. 1205/1 (173 m²) a části p. p. 61 (35 m²) v k. ú. Voletiny dle nájemní smlouvy č.
220412, uzavřené s
, dohodou k 31.03.2010
[ 2010 - 261 ]
p. p. 4369, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením pronájmu p. p. 4369 (1796 m²) v k. ú. Starý Rokytník dle nájemní smlouvy č. 290055, uzavřené
s
, za účelem výstavby rodinného domu, dohodou
k 31.03.2010. K danému datu bude tento pozemek předán vyklizený.
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[ 2010 - 262 ]
p. p. 3886, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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 - 263 ]
p. p. 2064/9, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájem části 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
[ 2010 - 264 ]
p. p. 2213/1, st. p. 92, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/1 (12 m²) a část st. p. 92 (12 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
k umístění letní předzahrádky u čp. 129 na dobu určitou od
01.04.2010 do 30.09.2010 za nájemné ve výši 1.50 Kč/m²/den.
[ 2010 - 265 ]
p. p. 2213/1, st. p. 192, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/1 (20 m²) a část st. p. 192 (3 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
k umístění předzahrádky (22 m²) na dobu určitou od 12.04.2010 do
30.092010 za nájemné ve výši 1.50 Kč/m²/den a k umístění reklamního stojanu typu "A" (1 m²) na dobu
určitou od 26.03.2010 do 24.02.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 266 ]
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/15 (3 m²) v k. ú. Trutnov, Svatojanské náměstí,
k umístění
reklamní plachty na plot u čp. 1 na dobu určitou od 15.03.2010 do 28.02.2011 za nájemné ve výši 3,Kč/m²/den.
[ 2010 - 267 ]
p. p. 2213/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím výpůjčky části p. p. 2213/1 (60 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, Domu kultury
Trutnov k umístění mobilního podia za účelem pořádání "Trutnovského hudebního léta" na dobu určitou od
01.07.2010 do 31.08.2010
[ 2010 - 268 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch
, spočívajícího
v právu uložení, údržby, oprav a provozování stavby kanalizační a vodovodní přípojky na částech p. p
a p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 75 m². Jednotková cena činí 50,- Kč/m² + 20 % DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
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[ 2010 - 269 ]
p. p. 419, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnov s vlastníkem p. p. 419 k. ú. Střítež
u Trutnova
pro právo usazení ocelového sloupu se svítidlem veřejného osvětlení a
pro právo vjezdu a vstupu za účelem jeho oprav a provozování. Náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 270 ]
p. p. 1975/1, k. ú. Zlatá Olešnice a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s vlastníkem pozemků Správa
železniční dopravní cesty, s. o., spočívajícího v právu vybudování a provozování cyklostezky a stezky pro
pěší, v právu jízdy a chůze na dotčených pozemcích 1975/1 k. ú. Zlatá Olešnice a části p. p. 1092 k. ú. Libeč
a dále v právu vstupu na části pozemků za účelem jejich údržby a oprav. Věcné břemeno bude zřízeno v
rámci investiční akce města Trutnova "Zatraktivnění vojenských památek na Trutnovsku" za jednorázovou
úhradu ve výši 1000,- Kč + 20 % DPH. Úhrada bude provedena do 60 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
Veškeré náklady spojené s vkladem smlouvy o věcném břemeni do katastru nemovitostí a s vyhotovením
geometrického plánu uhradí oprávněný.
[ 2010 - 271 ]
p. p. 2258/10, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro oprávněné
,
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby vodovodní přípojky na části p. p. 2258/10 v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu 9 m². Jednotková cena činí 50,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Pozemky - různé
[ 2010 - 272 ]
st. p. 208 a další, k. ú. Volanov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s pronájmem st. p. 208 (1240 m²), st. p. 212 (1236 m²) a dvou částí p. p. 1239 (cca 1220 m² + 1030 m²) v k.
ú. Volanov společnosti MODELA TRUTNOV s. r. o. za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny.
Bytové záležitosti
[ 2010 - 273 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců s
vel. 1+3

o

[ 2010 - 274 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu č. 10, Na Dvorkách 244, na dobu určitou 3 měsíce
Dvorkách 244
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, nyní Na

[ 2010 - 275 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s vyřazením z pořadníku na náhradní byty na rok 2001
[ 2010 - 276 ]
Spojka čp. 142 - č.b. 1 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese
Spojka 142, č. bytu 1 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.), I. 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 - 277 ]
Spojka čp. 142, č.b. 3 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese
Spojka 142, č. bytu 3 o vel. 1+2 standardní byt (dříve I. kat.), I. 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 - 278 ]
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2009-1264/20 ze dne 16.11.2009 v celém znění
[ 2010 - 279 ]
Lípová čp. 95 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese
Lípová 95, č. bytu 4 o vel. 1+2 standardní byt (dříve I. kat.), II. 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 - 280 ]
Krakonošovo náměstí čp. 22 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli vč. náhradníků s nejvyšší nabídkou na
adrese:
Krakonošovo náměstí 22 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné
předplatné nájemné
1.
5616,- Kč
51000,- Kč
2.
5180,- Kč
60000,- Kč
3.
4500,- Kč
60000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u více bytů na
prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou nabídnuty
dalším žadatelům v pořadí.
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[ 2010 - 281 ]
Barvířská čp. 27, byt č. 11 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli na adrese:
Barvířská 27, č. bytu 11 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné předplatné nájemné
1
5200,- Kč
60000,- Kč
Nájemní smlouva bude uzavřena vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění o přidělení
bytu. V případě, že žadatel bude u více bytů na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
[ 2010 - 282 ]
Barvířská čp. 27, byt č. 9 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli na adrese:
Barvířská 27, č. bytu 9 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
5600,- Kč
60000,- Kč
Nájemní smlouva bude uzavřena vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění o přidělení
bytu. V případě, že žadatel bude u více bytů na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
[ 2010 - 283 ]
Krakonošovo náměstí čp. 69 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli na adrese:
Krakonošovo náměstí 69 o vel. 1+3 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
10000,- Kč
70000,- Kč
Nájemní smlouva bude uzavřena vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění o přidělení
bytu.
Majetek města - různé
[ 2010 - 284 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou názvu u smlouvy č. 04/02/TU BEAS pharm, s. r. o., Horská 64/22, Trutnov, na LÉKÁRNY
LLOYDS s. r. o., Nádražní 344/23, Praha 5, jednatel Ing. Kateřina Danešová, IČO 49688596
*
01.02
*
se změnou názvu u smlouvy č. 45/02/TU BEAS pharm, s. r. o., Horská 64/22, Trutnov, na LÉKÁRNY
LLOYDS s. r. o., Nádražní 344/23, Praha 5, jednatel Ing. Kateřina Danešová, IČO 49688596
*
01.03
*
se změnou názvu u smlouvy č. 104/03/TU BEAS pharm, s. r. o., Horská 64/22, Trutnov, na LÉKÁRNY
LLOYDS s. r. o., Nádražní 344/23, Praha 5, jednatel Ing. Kateřina Danešová, IČO 49688596
*
01.04
*
se změnou majitele monitorovaného objektu č. smlouvy 72/02/TU Dana Tajzlerová – Hospůdka Pod
Lékárnou, Pod Svahem 630, Trutnov 2, na TERGAST s. r. o., Restaurant Pod Lékárnou, Horská 64, Trutnov,
IČO 28779134
[ 2010 - 285 ]
MBP"Výměna oken V. Nezvala 281-282"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek zadávacího řízení vypsaného Městským bytovým podnikem Trutnov k zajištění dodavatele na
veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken V. Nezvala 281 - 282, Trutnov" dle předloženého návrhu
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ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Karpíšek
T:29.03.2010 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou PFT, s. r. o., U Javůrkovy louky 567, Jičín
Různé
[ 2010 - 286 ]
Územní plán Trutnov - zadání
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
schválit návrh zadání územního plánu Trutnov dle předloženého návrhu
[ 2010 - 287 ]
Rekonstrukce komunikace U Hřbitova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s nájmem částí stavby silnice I/14 v k. ú. Horní Staré Město o ploše 34 m² na období 01.04.2010 01.04.2011 (365 dnů) za cenu 5,- Kč/m²/den
*
01.02
*
s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části stavby silnice I/14 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. p. o.,
správa Hradec Králové
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření nájemní smlouvy

T:01.04.2010 *

[ 2010 - 288 ]
Společenské centrum Trutnovska - dod. č. 3
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na změnu stavby Společenského centra Trutnovska - dodatek č. 3 dle
předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:29.03.2010 *
zajistit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou BAK stavební společnost a. s.
[ 2010 - 289 ]
Společenské centrum Trutnovska - dod. č. 4
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s nabídkou firmy BAK stavební společnost a. s. na změny stavby SC Trutnovska dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:29.03.2010 *
zajistit uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s firmou BAK stavební společnost a. s. Trutnov
[ 2010 - 290 ]
Společenské centrum Trutnovska - vícepráce
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle předloženého návrhu
schvaluje
*
02.01
*
komisi pro hodnocení nabídky v navrženém složení
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pověřuje
*
03.01 Urč:Ing. Franc
*
jednáním o ceně nabídky s uchazečem - firmou BAK stavební společnost a. s. Trutnov
[ 2010 - 291 ]
Rekonstrukce komunikace Za Komínem
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o provedení překládky podzemního vedení komunikační sítě společnosti Telefónica 02
Czech Republic a. s.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:01.04.2010 *
zajistit uzavření smlouvy v termínu do 01.04.2010
[ 2010 - 292 ]
Městský znak
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova firmou AKTIV 95 OPAVA s. r. o., Slezská 110/24, Opava na
sběratelskou kolekci znaků měst a obcí ČR
[ 2010 - 293 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
prodej jarních řezaných květin na Horské ulici (v podloubí OD Máj) a to v období od
10.04.2010 do 10.05.2010
*
01.02
*
prodej kaktusů a rostlin z vlastní drobné pěstitelské činnosti p
na Horské ulici (před
prodejnou OD ELMONT) v období od 01.04.2010 do 30.09.2010
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:29.03.2010 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
[ 2010 - 294 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 29. března 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
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