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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2010 - 345 ]
Horská čp. 187
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
vyřadit dům čp. 187 ul. Horská , Horní Staré Město, ze soupisu domů, které nebudou zařazovány do
prodejních vln
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
zařadit dům čp. 187 Horská (U Machače) do prodeje a schválit přípravu prodeje. Uvedená nemovitost bude
prodávána jako celek obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze
sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců za minimální nabídkovou cenu, vycházející ze znaleckých
posudků.
[ 2010 - 346 ]
Polská ul. - kolna bez č.p./č.e.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
schválit záměr a zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - kolny bez čp/če na pozemku st. p. 5762, spolu s
pozemkem st. p. 5762 a p. p. 2420/1, vše v ulici Polská, části obce Dolní Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú.
Trutnov, obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů mimo Zásad pro prodej... bez 20 % slevy z nabídnuté
kupní ceny za minimální nabídkovou cenu 167160,- Kč.
[ 2010 - 347 ]
Horská čp. 65
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
vzít na vědomí výsledek dražby dobrovolné
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
zrušit část usnesení zastupitelstva města 2009-69/2, bod 02 ze dne 04.05.2009
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
schválit prodej domu čp. 65 na pozemku st. p. 5/2 ulice Horská, spolu s pozemkem st. p. 5/2 a p. p. 1976
(parkoviště), včetně příslušenství věci hlavní (dřevěné kolny na pozemku st. p. 5/2), vše v obci Trutnov, části
města a k. ú. Horní Staré Město, obecným zveřejněním na min. 30 dnů.. Uvedená nemovitost bude
prodávána jako celek mimo Zásady pro prodej..., bez upřednostnění nájemců, bez uplatnění 20 % slevy ze
sjednané ceny, za minimální nabídkovou kupní cenu 2800000,- Kč.
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Nebytové prostory - záměr města
[ 2010 - 348 ]
Palackého čp. 107
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 107 Palackého, umístěné v I. NP o
celkové výměře 71.10 m² (2 prodejny 27.40 m² a 28.20, 2 sklady 7.90 m² a 5.10 m², 1 umývárna 1.00 m² a 1
WC 1.50 m²)
Dvůr Králové n. L., na dobu
určitou dalších 5 let, za nájemné 2192.20 Kč/m²/rok za prodejny, 1096.20 Kč/m²/rok za sklady, 686,Kč/m²/rok za umývárnu, WC, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
provozování prodejny autodoplňků a náhradních dílů. 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 - 349 ]
Krakonošovo náměstí čp. 69
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 69 Krakonošovo náměstí umístěné v I.
NP o celkové výměře 99.11 m² (4 výlohy o celkové výměře 10.53 m², prodejna 71.71 m², 2 sociální zařízení
8.43 m², 8.44 m²)
, Žacléř, na dobu
určitou dalších 5 let za nájemné ve výši 2290,- Kč/m²/rok za prodejnu, 1095,- Kč/m²/rok za výlohy, 700,Kč/m²/rok za sociální zařízení, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
provozování cukrárny a rychlého občerstvení. 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 - 350 ]
M. Gorkého čp. 263
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část stožáru, střechy či jiného prostoru na objektu čp. 263 M.
Gorkého obchodní firmě Dupeto s. r. o., se sídlem Svažitá 165, Trutnov, na dobu neurčitou za nájemné ve
výši 9000,- Kč/rok včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem vytvoření tzv.
distribučního bodu, t.zn. příjmu internetového signálu a jeho směřování na jiné objekty.
[ 2010 - 351 ]
Společenské centrum - kavárna
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory ve Společenském centru Trutnovska pro
kulturu a volný čas (multifunkční objekt - divadlo, kongresové centrum a pod.), umístěné v I. NP a I. PP o
celkové výměře 192.70 m² (I. NP o výměře 125.50 m²: kavárna 104.30 m², zázemí kavárny 13.10 m²,
provozní schodiště 4.30 m², úklidová místnost 2.90 m², provozní výtah 0.90 m², I. PP o výměře 67.20 m²:
sklad kavárny 27.60 m², zázemí kavárny 19.30 m², šatna 10.90 m², provozní schodiště 8.50 m², provozní
výtah 0.90 m²) na dobu neurčitou s úvodní cenou pro jednání ve výši 200000,- Kč/rok za nebytový prostor a
zařízení s tím, že 80 % z nabídnuté ceny bude nájemné za nebytové prostory a 20 % z nabídnuté ceny +
DPH bude nájemné za movitý majetek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za
pronájem nebytových prostor, za účelem provozování kavárny. Dále bude nájemce hradit náklady za služby
spojené s provozem nebytového prostoru (teplo, el. energie, vodné a stočné, teplá užitková voda).
Součástí pronájmu je vybavení gastrozařízením v celkové pořizovací hodnotě cca 314972,- Kč (neutrální
pult, pult s dřezem, 2x lednice prosklená, pult pod kávovar, kávovar - pronájem, mlýnek - pronájem, pult
výčepní, výčepní hlava nealko hadicová – pronájem, chladič piva - pronájem, výrobník ledu, pult s dřezem,
myčka sklad, drtič vestavěný do dřezu, chladící vitrína, 10x regál policový kovový, soustrojí nealko pronájem) a zařízením nábytkem (40 x kavárenská židle, 14 x kavární stolek - nastavitelný, 4x kavárenská
pohovka - čalouněná, 16x kavárenské křeslo polstrované, 1x barová stěna a pult pravý, 6x okenní závěsy),
pořizovací hodnota zařízení nábytkem v době zveřejnění není známa.
Podmínka pronájmu je zákaz kouření v nebytovém prostoru a v celém objektu, možnost omezení provozu
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kavárny po dobu produkce na sále dle pokynů vedení SCT, zajištění provozu v průběhu akcí (občerstvení a
pod. při divadelních představeních), zajištění provozu typu catering (plesy, kongresy, vernisáže, apod.)
Počátek nájemního vztahu je září 2010.
Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.
[ 2010 - 352 ]
Krakonošovo náměstí čp. 128 a čp. 129
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 128 a čp. 129 Krakonošovo náměstí o
celkové výměře 789.50 m² (v čp. 128 - I. NP: 1 knihovna 119.30 m², 7 výloh celkem 9.60 m², 4 sklady celkem
30.70 m², 1 umývárna 2.60 m², 1 WC 2.50 m², II. NP: 7 knihoven celkem 221.80 m², 5 skladů celkem 62.50
m², 2 chodby celkem 26.90 m², 6 sociálních zařízení celkem 10.00 m², v čp. 129 - II. NP 2 kanceláře celkem
53.00 m², 1 knihovna 60.20 m², 5 skladů celkem 139.90 m², 3 chodby celkem 36.60 m², 5 sociálních zařízení
celkem 13.90 m²) Městské knihovně s regionálními funkcemi v Trutnově, se sídlem Krakonošovo nám. 128,
Trutnov, na dobu určitou dalších 5 let, za nájemné dohodou ve výši 50,- Kč/rok za celé nebytové prostory,
bez uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování městské knihovny
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2010 - 353 ]
Krakonošovo náměstí čp. 73
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem reklamní plochy 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.
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Tomáš Komárek
T:26.04.2010 *
uzavřít nájemní smlouvu s firmou Reality pro ŽIVOT s. r. o. Praha
[ 2010 - 354 ]
Dolce - restaurace, kiosek č. 1
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s reinvesticí do areálu rekreačního střediska Dolce - gastrozařízení, umístěné v kuchyni restaurace v
hodnotě 200000,- Kč v rozsahu dle přílohy.
Pozemky - záměr města
[ 2010 - 355 ]
p. p
, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat
část p. p.
v k. ú. Babí za účelem
rozšíření vlastních pozemků za podmínky, že odsouhlasí kupní cenu ve výši 100,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 356 ]
p. p. 218/1, k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
část p. p. 218/1 (cca 40 m²) v k. ú.
Oblanov za účelem umístění stávajícího prodejního stánku za nájemné 100,- Kč/m²/rok na dobu určitou 5 let.
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[ 2010 - 357 ]
p. p. 2507/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout fi OLFIN Car s. r. o. p. p. 2507/8 (887 m²) v k. ú. Trutnov za
účelem udržování veřejné zeleně za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba
musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2010 - 358 ]
p. p. 179/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 179/2 (430 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k zahrádkářským účelům za nájemné 2,- Kč/m²/rok a 6 m² za nájemné 7,- Kč/m²/rok za účelem
umístění stávající kůlny 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. 240661, uzavřené s
Trutnova z důvodu úmrtí.

na pronájem p. p. 179/2 v k. ú. Poříčí u

Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2010 - 359 ]
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
souhlasit s prodejem podílů na st. p.
v k. ú. Trutnov, ul. Blanická,
za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 360 ]
p. p. 3122/1, p. p. 3122/2, k. ú. Starý Rokytník a další
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
souhlasit s prodejem 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 - 361 ]
p. p. 75/4, p. p. 75/3, k.ú. Střítež u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
souhlasit s bezúplatným převodem p. p. 75/4 (786 m²) a části p. p. 75/3 (cca 60 m²) v k. ú. Střítež u Trutnova
z Pozemkového fondu České republiky na město Trutnov dle zákona č. 92/1991 Sb.
[ 2010 - 362 ]
p. p. 2863, k. ú. Babí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
souhlasit s výkupem p. p. 2863 (6109 m²) v k. ú. Babí od společnosti LOM Babí a. s. za kupní cenu 1,- Kč s
tím, že náklady spojené s převodem hradí kupující.
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[ 2010 - 363 ]
p. p. 75/2, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
souhlasit s výkupem p. p. 75/2 (1016 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou od Statku Kovársko, s. p. v likvidaci,
za kupní cenu dle znaleckého posudku obvyklou pro výkup pozemku městem, ve výši 50,- Kč/m² s tím, že
náklady spojené s převodem hradí kupující
[ 2010 - 364 ]
st. p. 193 a násl., k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
Alternativně:
A. nesouhlasit s prodejem st. p. 335 (60 m²), st. p. 193 (208 m²), st. p. 336 (60 m²), části p. p. 2201/1 (cca
544 m²) a části st. p. 194 (147 m²) v k. ú. Horní Staré Město společnosti Step TRUTNOV a. s. za účelem
výstavby přístupové komunikace k areálu školícího střediska za nabízenou kupní cenu ve výši 605,- Kč/m²
Ba. nesouhlasit s prodejem st. p. 335 (60 m²) v k. ú. Horní Staré Město společnosti Step TRUTNOV a. s.
Bb. souhlasit s prodejem st. p. 193 (208 m²), st. p. 336 (60 m²), části p. p. 2201/1 (cca 544 m²) a části st. p.
194 (147 m²) v k. ú. Horní Staré Město společnosti 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 MěÚ Trutnov, odboru rozvoje a územního plánování předložena projektová
dokumentace navrhované místní komunikace k odsouhlasení.
Veškeré náklady mimo daně z převodu nemovitostí hradí kupující.
[ 2010 - 365 ]
p. p.
, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
nesouhlasit s prodejem části p. p.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
nesouhlasit s prodejem části p. p.

T:19.04.2010 *
v k. ú. Volanov
T:19.04.2010 *
v k. ú. Volanov

Š

Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2010 - 366 ]
p. p. 1608, st. p. 1746,k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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
[ 2010 - 367 ]
p. p. 1486/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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 umístění
stávající zahrádkářské chatky na dobu neurčitou.
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[ 2010 - 368 ]
p. p. 880/5, st. p. 5779, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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 - 369 ]
p. p. 552/1, p. p. 532/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím výpůjčky 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 od 13.04.2010 do
31.08.2010.
[ 2010 - 370 ]
st. p. 17, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 17 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, společnosti SUNNY ON-LINE, s. r.
o., k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 13.04.2010 do 13.03.2011 za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 371 ]
p. p. 2213/16, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/16 (49 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Kostelní, společnosti U Kostela, s. r. o.,
zastoupené
k umístění předzahrádky u restaurace U Kostela na dobu určitou od
20.04.2010 do 20.09.2010 za nájemné ve výši 1.50 Kč/m²/den.
[ 2010 - 372 ]
p. p. 40/1 a další, 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 a provozování stavby zemního kabelového vedení VN a NN na částech p. p. 40/1, p. p.
161/6, p. p. 161/12, p. p. 219/4 a p. p. 1435/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu 40 m².
Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2010 - 373 ]
p. p. 1859/2, p. p. 2334/2, 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 částech p. p. 1859/2 a p. p. 2334/2
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 8 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 374 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch
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spočívajícího v

právu uložení a provozování stavby kanalizační a vodovodní přípojky na části p. p.
v k. ú. Trutnov v
celkovém rozsahu 14 m². Jednotková cena činí 50,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
[ 2010 - 375 ]
p. p. 478 a další, k. ú. Dolní Staré Město
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 částech p. p. 478, p. p. 29/1 a p. p.
25/4 v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu 190 m². Jednotková cena činí 117.- Kč/m² + 20 % DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 376 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch manž.
,
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby zemního kabelového vedení NN, vodovodní a
kanalizační přípojky na části p. p. 2155/1 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 60 m². Jednotková cena činí
50.- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2010 - 377 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převedením členského podílu původního nájemce
Trutnov, na nového nabyvatele
Město -

, v Bytovém družstvu Horní Staré

[ 2010 - 378 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt Krakonošovo náměstí 69 o vel. 1+2 s
na dobu určitou tři měsíce za podmínky uhrazení dluhu na bytě Krakonošovo náměstí
69 a nákladů spojených s podáním žaloby o vyklizení bytu
[ 2010 - 379 ]
Spojka čp. 142 - 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 - 380 ]
Lípová čp. 95 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Lípová 95, o vel. 1+2 standardní byt (dříve I. kat.), č. 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.
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Finanční záležitosti
[ 2010 - 381 ]
Finanční příspěvek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 15000,- Kč obci Velké Svatoňovice na vydání knihy vzpomínek na Markoušovice
[ 2010 - 382 ]
Sloučení příspěvkových organizací
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Dům kultury Trutnov s příspěvkovou organizací Společenské
centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas ke dni 01.09.2010
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
rozhodnout o přechodu práv a závazků Domu kultury Trutnov na Společenské centrum Trutnovska pro
kulturu a volný čas v plném rozsahu ke dni sloučení organizací
[ 2010 - 383 ]
Rozpočet města na rok 2010
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
schválit "Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2010 - rozpočtové opatření č. 1" dle předloženého návrhu
[ 2010 - 384 ]
Finanční příspěvek - Trutnovská 50
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 40000,- Kč o. s. Z & S APACHE TEAM na částečné krytí nákladů spojených s
pořádáním "Trutnovské 50 České spořitelny"
*
01.02
*
převzetí záštity města nad pořádáním akce
*
01.03
*
bezplatné použití městského znaku a loga na propagaci osmého ročníku maratónu MTB "Trutnovská 50
České spořitelny"
Různé
[ 2010 - 385 ]
Návrh na udělení sportovních cen města za rok 2009
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
udělit sportovní ceny města Trutnova za rok 2009 dle předloženého návrhu
[ 2010 - 386 ]
Návrh na udělení kulturní ceny města za rok 2009
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
udělit Kulturní cenu města Trutnova a Čestné občanství města Trutnova dle předloženého návrhu
[ 2010 - 387 ]
Rekonstrukce ul. Komenského, Exulantská, Švábenicova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. R/2/08 na změnu termínu odevzdání realizační dokumentace na
akci "Rekonstrukce ulic Komenského, Exulantská a Švábenicova v Trutnově"
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ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:26.04.2010 *
zajistit uzavření dodatku č. 2 se zhotovitelem projektu společností Transconsult s. r. o. Hradec Králové
[ 2010 - 388 ]
Rekonstrukce Obránců Míru, Husova, Českobratrská
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. R/3/08 na změnu termínu odevzdání realizační dokumentace na
akci "Rekonstrukce ulic Obránců Míru, Husova a Českobratrská v Trutnově"
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:26.04.2010 *
zajistit uzavření dodatku č. 2 se zhotovitelem projektu společností Transconsult s. r. o. Hradec Králové
[ 2010 - 389 ]
Průmyslová zóna Krkonošská - I. etapa
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele R/04/09 a č. zhotovitele 1519.9070110RKA dle
předloženého návrhu (napojovací body infrastruktury)
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:10.05.2010 *
zajistit uzavření smlouvy se Sdružením EUROVIA CS – BAK stavební společnost a. s.
[ 2010 - 390 ]
Stezka pro pěší a cyklisty - Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o provedení překládky podzemního vedení komunikační sítě společnosti Telefoónica
02 Czech republic a. s.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy

T:26.04.2010 *

[ 2010 - 391 ]
VŘ "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
[ 2010 - 392 ]
Splašková kanalizace Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě č. 4120555409 o připojení odběrného místa k distribuční soustavě
NN dle předloženého návrhu
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ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy

T:10.05.2010 *

[ 2010 - 393 ]
VŘ "Oprava dvorní fasády ZUŠ"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na akci "Oprava dvorní fasády ZUŠ čp. 73 v Trutnově"
schvaluje
*
02.01
*
text výzvy a zadávací podmínky VŘ dle předloženého návrhu
*
02.02
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou v upraveném znění
jmenuje
*
03.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém znění
[ 2010 - 394 ]
Společenské centrum Trutnovska
rada města
ruší
*
01.01
*
smlouvu o vázaném účtu č. 0359/08/32413
schvaluje
*
02.01
*
uzavření dohody o vázaném účtu mezi městem Trutnov, společností BAK stavební společnost a. s. a bankou
UniCredit Bank CR a. s.
ukládá
*
03.01 Urč:Ing. Franc
T:26.04.2010 *
zajistit uzavření dohody o vázaném účtu
[ 2010 - 395 ]
TS: „Pokládka asfaltobetonových směsí"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací "Pokládka asfaltobetonových směsí v Trutnově"
schvaluje
*
02.01
*
text výzvy dle předloženého návrhu
*
02.02
*
okruh firem navržených k obeslání výzvou
jmenuje
*
03.01
*
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu
[ 2010 - 396 ]
Společenské centrum Trutnovska - změna stavby
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení "Společenské centrum Trutnovska - změny stavby" dle předloženého návrhu
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ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:26.04.2010 *
zajistit dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo s firmou BAK stavební společnost a. s.
[ 2010 - 397 ]
Smlouva o výpůjčce
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o výpůjčce technického vybavení pro informační systém správních evidencí a registr
silničních vozidel dle předloženého návrhu
[ 2010 - 398 ]
Strategie rozvoje e-governmentu v ORP
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
předložený materiál "Strategie rozvoje e-governmentu ve správním obvodu města Trutnova"
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.04.2010 *
schválit podání žádosti o dotaci v rámci výzvy Integrovaného operačního programu č. 06 "Rozvoje egovernmentu v obcích"
[ 2010 - 399 ]
VŘ "ZŠ R. Frimla- dodávka myčky a konvektomatu"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
vyzývací řízení na akci "Dodávka a montáž myčky a konvektomatu do školní jídelny v Základní škole
Trutnov, Rudolfa Frimla 816" dle předloženého návrhu
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků v předloženém znění
[ 2010 - 400 ]
ZŠ kpt. Jaroše - nadační příspěvek
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelového příspěvku z Nadačního fondu ČEZ ve výši 250000,- Kč Základní školou kpt. Jaroše
Trutnov, Gorkého 38
[ 2010 - 401 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 26. dubna 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

