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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2010 - 295 ]
Horská čp. 142
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 142 na st. p. 10/1 v ul. Horská, spolu s pozemkem st. p. 10/1, v části
města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 24.06.1999 novým
obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez
upřednostnění nájemce na dobu minimálně 60 dnů za minimální nabídkovou kupní cenu 850000,- Kč.
[ 2010 - 296 ]
Náchodská
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
schválit prodej domu čp Náchodská na pozemku st.
, spolu s pozemkem st. p
v obci Trutnov,
části obce Poříčí, k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 14.01.2009 alternativně:
A. do vlastnictví Yorktown a. s., Bořivojova 878, Praha 3, za nabídnutou kupní cenu 3202000,- Kč
B. do spoluvlastnictví nájemců domu
- Poříčí za nabídnutou kupní cenu
1800000,- Kč bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny
*
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 - 297 ]
Jihoslovanská čp. 26
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 26 Jihoslovanská, umístěný v I. NP o výměře 6.20 m² (1
místnost) s ukončením nájemní smlouvy s
, Trutnov, ke dni uzavření
nájemní smlouvy s novým nájemcem
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 26 Jihoslovanská, umístěný v I. NP o
výměře 6.20 m² (1 místnost) firmě CENTRUM ZDRAVÍ CZ s. r. o., se sídlem Praha 2, Americká 444/4, na
dobu neurčitou za nájemné ve výši 26284,- Kč/rok za kancelář, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem zřízení vizážistického studia VITALAND (účesy z počítače) a prodej
vitamínových přípravků a doplňků výživy. 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 - 298 ]
Na Struze čp. 228
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 228 Na Struze, umístěné v I. NP o celkové výměře 21.96 m²
(1 místnost 20.48 m² a 1 WC 1.48 m²) s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 30.06.2010 s
Trutnov.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 228 Na Struze, umístěné v I. NP o
celkové výměře 21.96 m² (1 místnost 20.48 m² a 1 WC 1.48 m²) na dobu neurčitou s úvodní cenou pro
jednání ve výši 1375,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, 685,- Kč/m²/rok za provozovnu služeb, sklad, 550,Kč/m²/rok za WC, 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,
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herny a sázkové kanceláře.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2010 - 299 ]
Palackého čp. 80
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 80 ul. Palackého, umístěné v I. NP o celkové
výměře 90.10 m² (1 prodejna 31.60 m², 2 výlohy o celkové výměře 1.30 m², 1 kancelář 6.10 m², 2 sklady
48.00 m², 1 umývárna 1.70 m² a 1 WC 1.40 m²) s
, Trutnov, na
dobu neurčitou za nájemné ve výši 2190,- Kč/m²/rok za prodejnu, výlohy, kancelář, 1095,- Kč/m²/rok za
sklady a 685,- Kč/m²/rok za umývárnu, WC, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za
účelem provozování prodejny TIME - hodinářství zlatnictví. 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 - 300 ]
Národní čp. 213
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 213 Národní, umístěné v I. NP o celkové výměře
151.10 m² (chodba 21.50 m², kancelář 19.60 m², prodejna 49.10 m², sklad 24.80 m², sklad 17.90 m², sklad
14.00 m², 2x WC + umývárna o celkové výměře 4.20 m²) s firmou TK OBALY s. r. o., se sídlem Národní 213,
Trutnov, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné ve výši 1375.- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, 685.Kč/m²/rok za sklady, 550.- Kč/m²/rok za sociální zařízení včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného za účelem provozování velkoobchodní prodejny s obalovým materiálem. 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 - 301 ]
Rekreační středisko DOLCE - kiosek č. 2
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na pronájem kiosku č. 2 v areálu rekreačního střediska Dolce na st. p. 206 a části p. p.
218/1 (cca 100 m²) v k. ú. Oblanov se snížením nájemného
Trutnov.
[ 2010 - 302 ]
Krakonošovo náměstí čp. 73
rada města
bere na vědomí
*
01.01
žádost p
Č
v čp. 73 Krakonošovo náměstí

*

, Trutnov, o přezkoumání ukončení pronájmu nebytových prostor

trvá
*
02.01
*
na usnesení rady města 2010-138/3 ze dne 15.02.2010 ve věci ukončení nájemní smlouvy na nebytové
prostory v čp. 73 Krakonošovo náměstí s
Č
[ 2010 - 303 ]
Horská čp. 187
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u 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 prominutím nájemného po dobu 3 měsíců z
důvodu opravy a rekonstrukce nebytového prostoru p
Trutnov
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Pozemky - záměr města
[ 2010 - 304 ]
p. p.
k. ú. Bohuslavice n. Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p
v k. ú. Bohuslavice n. Úpou
za účelem rozšíření vlastních pozemků za podmínky, že odsouhlasí kupní cenu ve výši 125,- Kč/m². Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí. Zveřejnění zaslat p
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
neschválit prodej p. p.
) v k. ú. Bohuslavice n. Úpou
rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 50,- Kč/m².

za účelem

[ 2010 - 305 ]
st. p. 175/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat spol. Yorktown, a. s., st. p. 175/2 (52 m²) v k. ú. Trutnov za účelem
rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 600,- Kč/m² za jednu třetinu a 300,- Kč/m² za zbylé dvě třetiny
stavební parcely. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 306 ]
p. p. 516/3, k. ú. Bohuslavice n. Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 516/3 (cca 15 m²) v k. ú. Bohuslavice n. Úpou
za účelem umístění stávající kůlny na nářadí za nájemné 10,- Kč/m²/rok na dobu určitou 2 let.
[ 2010 - 307 ]
p. p. 1166/51, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1166/51 (cca 195 m²) v k. ú. Horní Staré Město p.
za účelem zpevnění parcely štěrkem za nájemné 2,- Kč/m²/rok na dobu určitou dvou let.
[ 2010 - 308 ]
p. p. 942/80 a další, k.ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout firmě Chládek a Tintěra části p. p. 942/80 (cca 62 m²), p. p.
500/17 (cca 62 m²), p. p. 942/66 (cca 105 m²), p. p. 923/1 (cca 100 m²), p. p. 172/1 (cca 250 m² a p. p. 986
(cca 30 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova za účelem oprav mostu za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu určitou od
01.04.2010 do 31.10.2010
[ 2010 - 309 ]
p. p.
a další, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města směnit část p. p.

v k. ú. Lhota u Trutnova v majetku p
v k. ú. Lhota u Trutnova v majetku města
Trutnova, s doplatkem rozdílné výměry za kupní cenu 125,- Kč/m² a s tím, že náklady spojené se směnou
budou hrazeny každou stranou z jedné poloviny. Přesná výměra p. p.
bude stanovena geometrickým
plánem dle požadavku
.
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[ 2010 - 310 ]
p. p. 122/8 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města směnit p. p. 122/8 (169 m²), p. p. 122/12 (10 m² a p. p. 122/14 (46 m²) v k. ú.
Poříčí u Trutnova v majetku města Trutnova, za p. p. 122/7 (57 m²), p. p. 122/10 (10 m²) a p. p. 122/13 (40
m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku ČR a s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p., s
doplatkem za cenu dle znaleckého posudku a s tím, že náklady spojené s výkupem hradí Lesy ČR, s. p.
[ 2010 - 311 ]
p. p. 2785/7 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města poskytnout do výpůjčky část p. p. 2785/7 (cca 11 m²), část p. p. 2215/3 (cca
151 m²) v k. ú. Trutnov společnosti Trutnov Centrum s. r. o. Pozemky budou vypůjčeny za účelem provedení
nového chodníku a signálního pásu pro zrakově postižené u obchodního centra s podmínkou, že nesmí být
přerušen provoz na komunikaci Horská. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2011.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2010 - 312 ]
p. p. 2633/21 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.01.2010 *
souhlasit s výkupem p. p. 2633/21 (1 m²) - ostatní komunikace, p. p. 2633/22 (1 m²) - ostatní komunikace, p.
p. 2633/23 (2 m²) - ostatní komunikace, p. p. 2633/24 (4 m²) - ostatní komunikace, p. p. 2820 (533 m²) ostatní komunikace, p. p. 2822 (1737 m²) a p. p. 1507/16 (509 m²) v k. ú. Trutnov od Statku Kovársko, s. p.
za obvyklou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2010 - 313 ]
p. p. 1077, k. ú. Libeč a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem mezi městem Trutnov (nájemce) a společností Povodí Labe, s. p. (pronajímatel) v rámci akce
města Trutnov pod názvem "Zatraktivnění vojenských památek na Trutnovsku". Nájem bude uzavřen na část
p. p. 1077 v k. ú. Libeč za nájemné ve výši 20,- Kč/m²/rok a část p. p. 2202 v k. ú. Zlatá Olešnice za nájemné
ve výši 5,- Kč/m²/rok. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do doby vzniku zřízení věcného břemene,
nejdéle však na dobu 5 let.
[ 2010 - 314 ]
p. p. 516/3, k. ú. Bohuslavice n. Ú.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 516/3 (cca 20 m²) v k. ú. Bohuslavice n. Úpou
za účelem
využití umístění stávajícího přístřešku na auto za nájemné 10,- Kč/m²/rok na dobu určitou 3 let.
[ 2010 - 315 ]
p. p. 826, p. p. 796, k.ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 826 (cca 4284 m²) a p. p. 796 (6745 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova p
Č
za účelem sečení trávy za nájemné 0.10 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 - 316 ]
p. p. 2213/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem čtyř parkovacích automatů na pozemcích p. p. 2213/1 (2 x 1 m²) Krakonošovo náměstí, p. p.
1720/3 (1 m²) parkoviště U Studny, p. p. 2559 (1 m²) náměstí Republiky, vše v k. ú. Trutnov, k umístění
reklamy o rozměrech cca 30 x 15 cm pro firmu Auto Trutnov s. r. o. na dobu určitou od 16.04.2010 do
15.04.2011 za nájemné ve výši 1500,- Kč/m²/rok.
[ 2010 - 317 ]
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
- ALPINE PRO k
umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.04.2010 do 17.03.2011 za nájemné ve výši 3,Kč/m²/den.
[ 2010 - 318 ]
p. p. 2064/5, p. p. 2889/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost Telefónica 02 Czech Republic, a. s., spočívajícího v
právu uložení a provozování stavby optické sítě elektronické komunikace na částech p. p. 2064/5 a p. p.
2889/1 v k. ú. Trutnov v celkové délce 14.6 m. Jednotková cena činí 300,- Kč/bm + 20 % DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 319 ]
p. p. 1077, k. ú. Libeč a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s vlastníkem pozemků Povodí Labe s.
p., spočívajícího v právu vybudování a provozování stavby lávky s opevněním a cyklostezkou, v právu jízdy
a chůze na dotčených pozemcích p. p. 1077 v k. ú. Libeč a p. p. 2202 v k. ú. Zlatá Olešnice a 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". Úplata za zřízení věcného
břemene byla sjednána jako pětinásobek ročního užitku za 1 m², t.j. 20,- Kč za 1 m² v k. ú. Libeč a 5,- Kč za
1 m² v k. ú. Zlatá Olešnice dle geometrického plánu, minimálně však ve výši 1000,- Kč + výše daně dle
aktuální zákonné úpravy DPH. Úplata bude provedena jednorázově na účet budoucího povinného,
nejpozději do 14 dnů po oboustranném podpisu konečné smlouvy.
[ 2010 - 320 ]
p. p. 2155/1, 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 zemního kabelového vedení NN na části p. p. 2155/1 v k. ú. Trutnov v
celkovém rozsahu 4 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 321 ]
p. p. 1503/1, st. p. 206/2, k.ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. ČEZ Teplárenská, a. s., na částech p. p. 1503/1 a st. p.
206/2 v k. ú. Poříčí u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby horkovodní přípojky v
celkovém rozsahu 33 m². Jednotková cena činí 117.- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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Bytové záležitosti
[ 2010 - 322 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převedením členského podílu původního nájemce
nového nabyvatele

, na
, v Bytovém družstvu Horní Staré Město -

[ 2010 - 323 ]
Barvířská 27, č. bytu 9 - VŘ
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 - 324 ]
Barvířská 27, č. bytu 11 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
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.
Majetek města - různé
[ 2010 - 325 ]
Pojištění majetku města - dodatek ke smlouvě
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 3 k Pojistné smlouvě č. 7720287573 na pojištění majetku města, kterým se
prodlužuje doba pojištění o 2 měsíce, t.j. do 30.06.2010, za stejných podmínek. Výše ročního pojistného za
všechen majetek města je 1337384,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kučera
T:12.04.2010 *
zajistit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě s Kooperativou, pojišťovnou, a. s.
[ 2010 - 326 ]
Pojištění majetku města - VZ
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín komise pro otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky na pojištění majetku města Trutnova na
27.04.2010 v 09:00 hod v Malém sále MěÚ Trutnov
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otvírání a hodnocení nabídek v navrženém složení
pověřuje
*
03.01
*
Ing. Petra Kučeru i nadále ke spolupráci s
spočívající v konečné přípravě všech
dokumentů a podkladů k této veřejné zakázce a k zajištění průběhu soutěže.
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Finanční záležitosti
[ 2010 - 327 ]
Veřejná sbírka - rozšíření účelu
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
schválit rozšíření účelu veřejné sbírky na výstavbu Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas:
- vybrané finanční prostředky budou použity na výstavbu, vybavení a financování výstavby Společenského
centra Trutnovska pro kulturu a volný čas.
[ 2010 - 328 ]
Veřejná sbírka - otevření pokladničky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zástupce města pro výběr pokladničky na veřejnou sbírku na výstavbu Společenského centra Trutnovska pro
kulturu a volný čas v navrženém složení
[ 2010 - 329 ]
Finanční plány PO na rok 2010
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční plány příspěvkových organizací na rok 2010 dle předloženého návrhu
*
01.02
*
použití prostředků provozní dotace z rozpočtu města na úhradu mzdových nákladů u Mateřské školy Trutnov
ve výši dle předloženého návrhu
stanovuje
*
02.01
*
příspěvkovým organizacím objem prostředků na platy v hlavní činnosti v absolutní výši dle předloženého
návrhu
[ 2010 - 330 ]
Návrh na vyřazení neupotřebitelných předmětů
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu z evidence do výše 20000,- Kč
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
schválit vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu v hodnotě nad 20000,- Kč.
[ 2010 - 331 ]
Finanční příspěvek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 30000,- Kč pro p
s expedicí K2

na částečné krytí nákladů spojených

Různé
[ 2010 - 332 ]
VŘ na poskytovatele hlasových služeb pro MěÚ
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na poskytovatele hlasových služeb pro MěÚ Trutnov
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schvaluje
*
02.01
*
konečný seznam firem, které budou obeslány
jmenuje
*
03.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení včetně náhradníků
[ 2010 - 333 ]
VŘ na poskytovatele služeb mobilního operátora pro MěÚ
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na poskytovatele služeb mobilního operátora pro MěÚ Trutnov
schvaluje
*
02.01
*
konečný seznam firem, které budou obeslány
jmenuje
*
03.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení včetně náhradníků
[ 2010 - 334 ]
Převzetí záštity nad sportovní akcí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převzetím záštity města Trutnova nad konáním 4. Rally Krkonoše
[ 2010 - 335 ]
Půjčky ze SFRB - SVJ Křižíkova 552
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
schválit vzdání se zástavního práva na bytové jednotce č. 552/20 v domě čp. 552 ul. Křižíkova
[ 2010 - 336 ]
Půjčky ze SFRB rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech
Trutnov ze dne 28.03.2003 pro
zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 911340,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:12.04.2010 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech
[ 2010 - 337 ]
MŠ Horská - oprava omítky
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací "MŠ Horská Trutnov - oprava omítky"
schvaluje
*
02.01
*
text výzvy
*
02.02
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou
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Trutnov

jmenuje
*
03.01
*
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu
[ 2010 - 338 ]
ZŠ V Domcích - dodatek č. 1 k SOD
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 70/10/R na akci "Výměna výplní otvorů a doplnění meziokenních
vložek ZŠ V Domcích, Trutnov"
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:30.04.2010 *
zajistit uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou PFT, s. r. o., Jičín
[ 2010 - 339 ]
VŘ "Rekonstrukce ulic Husova a Českobratrská"
rada města
ruší
*
01.01
*
výběrové řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce ulic Husova a Českobratrská"
[ 2010 - 340 ]
VŘ "ZŠ Voletiny - výměna oken"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
vyzývací řízení na akci "Výměna oken v budově Základní školy se specifickými poruchami
učení, Trutnov 3, Voletiny 1" dle předloženého návrhu
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků v předloženém znění
[ 2010 - 341 ]
Mateřská škola Trutnov - změna provozu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou provozu Mateřské školy Trutnov v období od 01.07. do 31.08.2010 dle předloženého návrhu
[ 2010 - 342 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
prodej knih na Horské ulici (v podloubí OD Máj) ve dnech 19. - 21. 04., 17. - 19. 05.,
21. - 25. 06., 19. - 21. 07., 30. 08. - 03. 09., 18. - 22. 10., 10. - 12. 11., 22. - 26. 11., 06. - 10. 12. a
13. - 23. 12 2010.
*
01.02
*
prodej textilního zboží
na Horské ulici (před prodejnou OD ELMONT) v období od
01.04.2010 do 23.12.2010
*
01.03
*
prodej žampionů a hlívy na Horské ulici (pod schody OD Máj) v pondělí a v pátek od
01.04.2010 do 18.06.2010
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
informovat žadatele o rozhodnutí rady
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T:31.03.2010 *

[ 2010 - 343 ]
Patronát nad akcí "Vinařské slavnosti"
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převzetím patronátu nad akcí Vinařské slavnosti
schvaluje
*
02.01
*
bezplatné použití loga a znaku města na propagační materiály pro akci Vinařské slavnosti
[ 2010 - 344 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 12. dubna 2010 od 15.00 hod v zasedací místnosti č. 301
MěÚ
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

12

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

