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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2010 - 458 ]
Lhota čp. 6
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit vítězem výzvy realitním kancelářím na zajištění zájemců o koupi nemovitostí čp. 6 Lhota na
pozemku st. p. 11, spolu s pozemkem st. p. 11 a p. p. 29, v části obce Lhota, obec Trutnov, k. ú. Lhota u
Trutnova, z majetku města Trutnova, realitní kancelář RAKO reality s. r. o., Palackého 89, Trutnov
[ 2010 - 459 ]
Voletiny čp. 18
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit vítězem výzvy realitním kancelářím na zajištění zájemců o koupi nemovitostí čp. 18 Voletiny na
pozemku st. p. 47, spolu s pozemkem st. p. 47 a p. p. 93/1, v části obce Voletiny, obec Trutnov, k. ú. Voletiny,
z majetku města Trutnova, realitní kancelář RAKO reality s. r. o., Palackého 89, Trutnov
[ 2010 - 460 ]
Studenec čp. 63
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit vítězem výzvy realitním kancelářím na zajištění zájemců o koupi nemovitostí čp. 63 Studenec na
pozemku st. p. 94, spolu s pozemkem st. p. 94 a p. p. 112, v části obce Studenec, obec Trutnov, k. ú.
Studenec u Trutnova , z majetku města Trutnova, realitní kancelář DOBRÉ BYDLO s. r. o., Jihoslovanská 36,
Trutnov
[ 2010 - 461 ]
R. A. Dvorského 311
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit vítězem výzvy realitním kancelářím na zajištění zájemců o koupi podílu v rozsahu ideálních 3/4 na
domě čp. 311 R. A. Dvorského na pozemku st. p. 1278, spolu s podílem v rozsahu ideálních 3/4 na pozemku
st. p. 1278 a s podílem v rozsahu ideálních 3/4 na pozemku p. p. 253/50, v části obce Střední Předměstí,
obec Trutnov, k. ú. Trutnov, z majetku města Trutnova, realitní kancelář 1. KRKONOŠSKÁ REALITNÍ, spol. s
r. o., Pražská 88, Trutnov
Nemovitosti - různé
[ 2010 - 462 ]
Oblanov č.e. 21
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výpověď Smlouvy o výhradním zprostředkování prodeje nemovitostí na prodej objektu rekreační chaty č.e.
21 Oblanov na pozemku st. p. 62, spolu s pozemkem st. p. 62 a p. p. 147/15 v k. ú. Oblanov, v obci Trutnov,
prostřednictvím realitní kanceláře
- realitní kancelář TANA. Prodej objektu rekreační chaty č.e.
21 Oblanov na pozemku st. p. 62, spolu s pozemkem st. p. 62 a p. p. 147/15 v k. ú. Oblanov, v obci Trutnov,
bude realizován prostřednictvím realitní kanceláře na základě nového výběrového řízení.
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Nebytové prostory - záměr města
[ 2010 - 463 ]
Krakonošovo náměstí čp. 23
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 23 Krakonošovo náměstí o celkové
výměře 308.69 m² (1 prodejna - lékárna 28.00 m², 2 výlohy o celkové výměře 1.80 m², kancelář 19.00 m²,
administrativní kout 6.00 m², 2 sklady o celkové výměře 47.72 m², příjem léků 10.50 m², denní místnost
11.50 m², přípravna 18.00 m², 3 chodby o celkové výměře 33.87 m², umývárna 7.00 m², šatna 11.50 m², 2
WC o celkové výměře 2.30 m², sklep 27.50 m², půda 84.00 m²)
Trutnov, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné ve výši 2190,- Kč/m²/rok za prodejnu, kanceláře, výlohy,
administrativní kout, denní místnost, 1095,- Kč/m²/rok za sklady, přípravnu léků, příjem léků, chodby, 685,Kč/m²/rok za sociální zařízení, šatnu, 550,- Kč/m²/rok za sklep, půdu, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování lékárny. 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.
[ 2010 - 464 ]
Horská čp. 220
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 220 Horská, umístěné v I. NP a sklepu o
celkové výměře 253.10 m² (v I. NP - prodejna 68.70 m², výlohy 7.90 m², kancelář 11.30 m², 4 sklady celkem
o výměře 102.20 m², šatna 8.00 m², úklidová komora 3.00 m², umývárna 3.70 m², WC 1.40 m², sklep kotelna 26.40 m², uhelna 20.50 m²), firmě TRESO logistik, a. s. Zlín, se sídlem Kubánské náměstí 1268/9,
Praha 10 - Vršovice, za nájemné ve výši 2192.30 Kč/m²/rok za prodejnu, výlohu a kancelář, 1096.15
Kč/m²/rok za sklady, 685.75 Kč/m²/rok za šatnu, úklidovou komoru, umývárnu a WC, 550.65 Kč/m²/rok za
sklep na dobu určitou dalších 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
provozování prodejny obuvi a doplňkového zboží. 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.
[ 2010 - 465 ]
Jihoslovanská čp. 31
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 31 Jihoslovanská, umístěné v I. NP o celkové výměře 47.17
m² (1 prodejna 20.10 m², 1 výloha 0.76 m² a 1 sklad 26.31 m²) s ukončením nájemní smlouvy s
FIALKA, s místem podnikání Trutnov –
ke dni uzavření nájemní smlouvy s
novým nájemcem
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 31 Jihoslovanská, umístěné v I. NP o
celkové výměře 47.17 m² (1 prodejna 20.10 m², 1 výloha 0.76 m² a 1 sklad 26.31 m²) obchodní firmě SALON
IVET TUNOVÁ s. r. o., se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 27/93, na dobu určitou 5 let za nájemné ve
výši 2193,75 Kč/m²/rok za prodejnu, výlohu a 1096.90 Kč/m²/rok za sklad, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování buttigue FIALKA. 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 - 466 ]
Krakonošovo náměstí čp. 132
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 132 Krakonošovo náměstí, umístěné v I. NP o výměře 15,96
m² (1 prodejna 15.36 m² a 1 výloha 0.60 m²) s ukončením nájemní smlouvy
, se
sídlem Krakonošovo náměstí 132, Trutnov, ke dni uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 132 Krakonošovo náměstí, umístěné v I.
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NP o výměře 15,96 m² (1 prodejna 15.36 m² a 1 výloha 0.60 m²)
, s místem
podnikání Palackého 78, Trutnov - Vnitřní Město, na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 2193.75
Kč/m²/rok za prodejnu a výlohu, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
provozování prodejny a kanceláře inzerce. 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 - 467 ]
Dlouhá čp. 646
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 646 ul. Dlouhá, umístěné v I. NP o
celkové výměře 73.53 m² (1 prodejna 45.80 m², 1 sklad 13.82 m², 1 úklidová komora 2.51 m², 1 šatna 9.20
m² a 1 WC 2.20 m²) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 2190,- Kč/m²/rok za prodejnu,
kancelář, 1095,- Kč/m²/rok za sklad, provozovnu služeb, 685,- Kč/m²/rok za šatnu, úklidovou komoru, WC,
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny a sázkové
kanceláře.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2010 - 468 ]
Palackého čp. 107
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na 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) s
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 - 469 ]
Krakonošovo náměstí čp. 69
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na 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 - 470 ]
M. Gorkého čp. 263
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části stožáru, střechy či jiného prostoru na objektu čp. 263 M.
Gorkého s obchodní firmou 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. Instalaci zařízení
zajišťuje a hradí nájemce.
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[ 2010 - 471 ]
Krakonošovo nám. čp. 128 a čp. 129
rada města
souhlasí
*
01.01
*
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na 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) s Městskou knihovnou 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
Pozemky - záměr města
[ 2010 - 472 ]
p. p. 561/1, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
část p. p. 561/1 (cca 90 m²) v k. ú. Volanov za
účelem využití jako příjezdové cesty k domu za nájemné 1,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 940742, uzavřené s
Š
na pronájem části p. p. 561/1 (cca 90
m²) v k. ú. Volanov
[ 2010 - 473 ]
p. p. 322/3, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
p. p. 322/3 (808 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.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 240784 uzavřené s
Š
na pronájem p. p. 322/3 (808 m²) v
k. ú. Horní Staré Město dohodou k 31.05.2010
[ 2010 - 474 ]
p. p. 1501/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1501/4 (cca 10 m²) v k. ú. Trutnov
za nájemné 10,- Kč/m²/rok za účelem umístění stávající zahradní chatky na dobu
neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána a schválena
pronajímatelem.
[ 2010 - 475 ]
p. p. 163/6, k. ú. Horní Maršov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
část p. p. 163/6 (cca 500 m²) v k. ú. Horní
Maršov 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 - 476 ]
p. p. 163/6, k. ú. Horní Maršov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
část p. p. 163/6 (cca 150 m²) v k. ú. Horní
Maršov k zahrádkářským účelům za nájemné 1,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a
výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2010 - 477 ]
p. p. 2090/21 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města poskytnout jako výpůjčku spol. Protivítr - invest s. r. o. části pozemků - p. p.
2090/21 (cca 85 m²), p. p. 2090/15 (cca 78 m²), p. p. 2081/6 (cca 110 m²), vše v k. ú. Trutnov, za účelem
vybudování komunikací a chodníků a dále část 2081/5 (cca 75 m²) a část p. p. 2090/21 (cca 10 m²) za
účelem uložení kabelu NN k výstavbě veřejného osvětlení, vše v rámci výstavby bytového komplexu v ul. J.
R. z Dubé
[ 2010 - 478 ]
p. p.
k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p
v k. ú. Voletiny
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m² s tím, že náklady
spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující
[ 2010 - 479 ]
p. p. 552/1, p. p. 532/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 552/1 (cca 60 m²) a část p. p. 532/3 (cca 10 m²) v k. ú.
Trutnov za účelem zřízení okapového chodníku Společenství vlastníků jednotek kpt. Jaroše 328, 329, 330 v
Trutnově za kupní cenu 1,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí,
hradí kupující
[ 2010 - 480 ]
p. p.
k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p
v k. ú. Poříčí u Trutnova
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že náklady
spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující
[ 2010 - 481 ]
p. p. 2472, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout a následně prodat část p. p. 2472 (cca 300 m²) v k. ú. Trutnov
společnosti JAMIM s. r. o. za následujících podmínek:
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby kolaudace stavby, t.j. do 31.12.2015
- do doby vydání stavebního povolení bude pozemek užíván jako zázemí k cukrárně (sezení, pískoviště,
hřiště), následně za účelem výstavby obytného domu se třemi podlažími - cca 70 % podlahové plochy pro
bydlení a cca 30 % podlahové plochy pro nebytové prostory za účelem podnikání
- nájemné je stanoveno ve výši 30,- Kč/m²/rok
- bude zachována stávající rampa pro zásobování prodejny v čp. 38 na st. p. 308
- budou splněny podmínky pro příjezd k budoucímu domu dle vyjádření odboru rozvoje a územního
plánování
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- kupní cena je stanovena ve výši 1500,- Kč/m²
- kupní smlouva bude podepsána do 60 dnů po kolaudaci stavby
- náklady spojené s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí hradí kupující
[ 2010 - 482 ]
p. p. 1166/7, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1166/7 (1.5 m²) v k. ú. Horní Staré Město
za účelem umístění směrového poutače k prodejně Nábytek ARKIL za nájemné 1500,- Kč/m²
pohledové plochy/rok.
[ 2010 - 483 ]
p. p. 298/3, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 298/3 (12912 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova společnosti Lesy
a parky Trutnov s. r. o. na manipulační plochu za nájemné 1,- Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba musí být
schválena pronajímatelem.
[ 2010 - 484 ]
st. p.
k. ú. Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p
v k. ú. Trutnov
za kupní cenu 1500,- Kč/m² za účelem podnikání s tím, že náklady spojené s převodem mimo
daně z převodu nemovitostí hradí kupující
*
01.02
*
s výpůjčkou st. p
v k. ú. Trutnov
na dobu určitou
29 dnů za účelem položení dlažby
[ 2010 - 485 ]
p. p
, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
v k. ú. Trutnov
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že náklady
spojené s převodem mimo daně z převodu nemovitostí hradí kupující.
[ 2010 - 486 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
v k. ú. Trutnov
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že
náklady spojené s převodem mimo daně z převodu nemovitostí hradí kupující.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2010 - 487 ]
p. p
k. ú. Bohuslavice n. Úpou
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
souhlasit s prodejem p. p
v k. ú. Bohuslavice nad Úpou p
za účelem
rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 125,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
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[ 2010 - 488 ]
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
zrušit usnesení zastupitelstva města 2008-10/1 ze dne 18.02.2008, kterým byl schválen prodej části p. p.
v k. ú. Starý Rokytník
[ 2010 - 489 ]
p. p. 2006/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
souhlasit s výkupem p. p. 2006/2 (515 m²) v k. ú. Horní Staré Město od ČR – Okresního bytového podniku,
st. p. Trutnov v likvidaci za kupní cenu 22323,- Kč.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2010 - 490 ]
st. p. 40 a další, k.ú. Bohuslavice n. Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 950889, uzavřené s
na pronájem
st. p. 40 (226 m²), p. p. 348 (681 m²), p. p. 350/1 (141 m²) a p. p. 355/6 (87 m²) v k. ú. Bohuslavice n. Úpou,
dohodou k 30.06.2010 s tím, že pozemky budou předány vyklizené.
[ 2010 - 491 ]
p. p. 218/1, k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 218/1 (cca 40 m²) v k. ú. Oblanov
stávajícího prodejního stánku za nájemné 100,- Kč/m²/rok na dobu určitou 5 let

za účelem umístění

[ 2010 - 492 ]
p. p. 2507/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 2507/8 (887 m²) v k. ú. Trutnov fi OLFIN Car s. r. o. 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 - 493 ]
p. p. 179/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem 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.
[ 2010 - 494 ]
p. p. 108/3, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 108/3 (16 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Poštovní,
Š
k umístění letní
předzahrádky na dobu určitou od 11.05.2010 do 30.09.2010 za nájemné ve výši 1.50 Kč/m²/den s tím, že
bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 108/3 (16 m²) v k. ú.
Trutnov v termínu od 01.04. do 10.05.2010 za nájemné ve výši 1.50 Kč/m²/den
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[ 2010 - 495 ]
st. p. 36, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 36 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Jihoslovanská, společnosti Mammystic Czech s. r. o.
(těhotenská móda) k umístění figury na vystavování zboží na dobu určitou od 18.05. do 31.12.2010 za
nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2010 - 496 ]
st. p. 114, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 114 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
(cukrárna
Inka) k umístění reklamního poutače typu "A" se zmrzlinou na dobu určitou od 11.05.2010 do 31.03.2011 za
nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2010 - 497 ]
p. p. 1566/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1566/1 v k. ú. Trutnov, ul. Na Struze,
k umístění plošiny (4 m²) a
kontejneru (8 m²) za účelem opravy střechy u čp. 13 - 14 na dobu určitou od 07.05. do 30.06.2010 za
nájemné ve výši 3,- Kč/m²(den
[ 2010 - 498 ]
p. p. 2213/5, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/5 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská,
)k
umístění stojanu na vystavení zboží na dobu určitou od 18.05. do 19.10.2010 za nájemné ve výši 3,Kč/m²/den
[ 2010 - 499 ]
p. p.
k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch
a společnosti MACHINA SAPIENS
s. r. o., spočívajícího v právu uložení a provozování stavby kanalizační přípojky na částech p. p.
.
v k. ú. Volanov v celkovém rozsahu 121 m². Jednotková cena činí 33,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 500 ]
p. p. 1375/1 a další, 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. 1375/1, p. p.
1404/26 a p. p. 1505 v k. ú. Poříčí u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby
teplovodního rozvodu v celkovém rozsahu 681 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 501 ]
p. p. 2215/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. ČEZ Teplárenská, a. s., na části p. p. 2215/1 v k. ú.
Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby horkovodní přípojky v celkovém rozsahu 102
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m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 502 ]
st. p. 866/1, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby vodovodní přípojky na části st. p. 866/1 v k. .ú. Volanov v
celkovém rozsahu 20 m². Jednotková cena činí 33,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 503 ]
p.. p. 2748 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. DUPETO, s. r. o. za účelem práva uložení a provozování
optického kabelu na částech p. p. 2748, p. p. 2190/5, p. p. 2746, p. p. 2745, p. p. 2750, p. p. 2573, p. p.
2194/4, p. p. 2190/6, p. p. 2763, p. p. 2191/3, p. p. 2760, p. p. 1855, p. p. 2198/57, p. p. 2602, p. p. 2190/8,
p. p. 2737, p. p. 2755, p. p. 2754, p. p. 2743, p. p. 2748 a p. p. 2756 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu
1090 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 504 ]
p. p. 933/5 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. DUPETO s. r. o. za účelem práva uložení a provozování
optického kabelu na částech p. p. 933/5, p. p. 2012, p. p. 933/17, p. p. 933/14, p. p. 933/18, st. p. 694, st. p.
724, st. p. 725 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu 972 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + 20
% DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 505 ]
p. p. 2090/21 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. Protivítr - invest s. r. o. za účelem uložení a provozování
výtlačné a dešťové kanalizace na částech p. p. 2090/21, p. p. 2132/5, p. p. 2090/26 a p. p. 2090/25 v k. ú.
Trutnov v celkovém rozsahu 258 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 506 ]
p. p. 2303/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost ČEZ Teplárenská, a. s., na části p. p. 2303/2 v k. ú.
Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby teplovodu v celkovém rozsahu 107 m².
Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2010 - 507 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnov s vlastníkem p. p.
v k. ú.
Trutnov s
pro právo uložení a provozování přívodního kabelu NN do rozvaděče RVO
10 a pro právo vjezdu a vstupu za účelem jeho oprav a provozování. Náklady spojené se zřízením věcného
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břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 508 ]
p. p. 2242/1 a další, 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 VN na částech p. p. 2242/1, p. p.
2185/19, p. p. 149/8, p. p. 132 a p. p. 147 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 300 m². Jednotková cena činí
133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 509 ]
p. p.
a další, k. ú. Bohuslavice n. Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch p
, spočívajícího v právu uložení a
provozování stavby vodovodního řadu a přípojky na částech p. p.
v k. ú.
Bohuslavice nad Úpou v celkovém rozsahu 154 m². Jednotková cena činí 33.- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 510 ]
p. p. 2596/1, p. p. 228/1, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, spočívajícího
v právu uložení, údržby, oprav a provozování stavby zemního a závěsného (vzdušného) kabelového vedení
NN v k. ú. Starý Rokytník na částech p. p. 2596/1 a p. p. 228/1 v celkovém rozsahu 100 m². Jednotková
cena činí 33.- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2010 - 511 ]
p. p. 3091/2 a další, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, spočívajícího
v právu uložení, údržby, oprav a provozování stavby kabelové přípojky NN na částech p. p. 3091/2, p. p. 51
a p. p. 52/1 v k. ú. Starý Rokytník v celkovém rozsahu 80 m². Jednotková cena činí 33.- Kč/m² + 20 % DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2010 - 512 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
s výměnou bytu

*

[ 2010 - 513 ]
Pořadník na sociální byty na rok 2010
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením sociálního bytu v roce 2010 pro žadatelku
1+0, standardní byt (dříve II. kat.) a zařazením na 1. místo pořadníku sociálních bytů v r. 2010
*
01.02
*
s vyřazením těchto žadatelů z pořadníku na sociální byty v roce 2010 :
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o vel.

Š

[ 2010 - 514 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244 p
[ 2010 - 515 ]
Dlouhá čp. 573 – VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Dlouhá 573, o vel. kk+1 standardní byt (dříve I. kat.), číslo bytu 2, 2. podlaží, bude
pronajímán na dobu neurčitou na základě výsledku výběrového řízení formou předplacení nájemného.
Předplacení nájemného bude v minimální výši 50000,- Kč.
[ 2010 - 516 ]
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. NS bude uzavřena na dobu
neurčitou.
[ 2010 - 517 ]
Spojka čp. 142 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Spojka 142, o vel. 1+2 standardní byt (dříve I. kat.), číslo bytu 3, 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. NS bude uzavřena na
dobu neurčitou.
Majetek města - různé
[ 2010 - 518 ]
Lesy a parky VŘ "Dodavatel mobilního štěpkovače"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vypsání veřejné zakázky společností Lesy a parky Trutnov s. r. o. "Dodavatel mobilního štěpkovače" dle
předloženého návrhu soutěžních podmínek
*
01.02
*
předložený seznam možných dodavatelů
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
[ 2010 - 519 ]
TJ Lokomotiva Trutnov - finanční příspěvek
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku s TJ Lokomotiva Trutnov o. s. dle předloženého
rozdělení
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[ 2010 - 520 ]
TJ Lokomotiva Trutnov - finanční příspěvek
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím příspěvku ve výši 122832,- Kč na opravu kompresoru TJ Lokomotiva Trutnov o. s. a to za
podmínky, že budou o tuto částku navýšeny zastupitelstvem města výdaje z rozpočtu města Trutnova
[ 2010 - 521 ]
Pojištění majetku města - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku "Pojištění majetku, lesů a odpovědnosti za škody města
Trutnova"
*
01.02
*
pojišťovnu Kooperativa a. s. jako vítěze veřejné zakázky na pojištění majetku, lesů a odpovědnosti za škody
města Trutnova
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kučera
T:25.05.2010 *
zajistit uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku, lesů a odpovědnosti za škody města Trutnova s
vítěznou pojišťovnou
Různé
[ 2010 - 522 ]
Názvy ulic
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
historický název ulice Tyršova, k. ú. Poříčí u Trutnova
[ 2010 - 523 ]
Oprava kaple Jana Nepomuckého
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Luboš Serbousek stavební práce v předloženém znění, který řeší
posun termínu realizace oprav kaple do roku 2011
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:25.05.2010 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s firmou Luboš Serbousek stavební práce v předloženém znění
[ 2010 - 524 ]
Regenerace MPZ
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit žádosti o příspěvek dle předloženého návrhu
*
01.02
*
rozdělit finanční prostředky žadatelům
[ 2010 - 525 ]
Veřejné osvětlení Nový Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením ujednání o podmínkách uložení a provozování kabelu el. vedení pro stavbu "Nový Rokytník veřejné osvětlení" s
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[ 2010 - 526 ]
VŘ "Rekonstrukce ZŠ kpt. Jaroše - III. etapa"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce ZŠ kpt. Jaroše - III. etapa" dle předloženého návrhu
schvaluje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek s nabídkami v navrženém složení
*
02.02
*
komisi pro hodnocení nabídek v navrženém složení
pověřuje
*
03.01
*
firmu Gordion Praha zajištěním organizace veřejné zakázky
[ 2010 - 527 ]
Redakční rada Radničních listů
rada města
odvolává
*
01.01
*
Mgr. Zinu Rýgrovou z Redakční rady Radničních listů na základě její vlastní žádosti k 31.05.2010
jmenuje
*
02.01
*
p. Libora Kasíka členem Redakční rady Radničních listů k 01.06.2010
[ 2010 - 528 ]
Komerční brožura s plánem města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o spolupráci a dodatku k této smlouvě s firmou Robert Helvich - vydavatelství
multimédia, Divišova tř. 882, Hradec Králové, v navrženém znění
schvaluje
*
02.01
*
bezplatné použití znaku města Trutnova v komerční brožuře s plánem města Trutnova, kterou vydá výše
uvedená firma v roce 2010
[ 2010 - 529 ]
VŘ na poskytovatele hlasových služeb pro MěÚ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
firmu GTS NOVERA, s. r. o., Přemyslovská 2845/43, Praha 3, vítězem výběrového řízení na poskytovatele
hlasových služeb pro MěÚ Trutnov.
[ 2010 - 530 ]
Stacionář pro zdravotně oslabené.. výměna oken
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na akci "Výměna oken ve Stacionáři pro zdravotně oslabené a tělesně postižené, pracoviště
Náchodská 359 - II. etapa"
schvaluje
*
02.01
*
text a zadávací podmínky výběrového řízení, okruh navržených firem k obeslání dle předloženého návrhu
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jmenuje
*
03.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků v navrženém znění
[ 2010 - 531 ]
VŘ na opravu elektroinstalace - ZUŠ, Školní 13
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na akci "Oprava elektroinstalace v ZUŠ Trutnov - Školní 13"
schvaluje
*
02.01
*
text a zadávací podmínky výběrového řízení, okruh navržených firem k obeslání dle předloženého návrhu
jmenuje
*
03.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků v navrženém znění
[ 2010 - 532 ]
VŘ na opravu střechy - ZUŠ, Školní 13
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na akci "Oprava střechy v ZUŠ Trutnov - Školní 13"
schvaluje
*
02.01
*
text a zadávací podmínky výběrového řízení, okruh navržených firem k obeslání dle předloženého návrhu
jmenuje
*
03.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků v navrženém znění
[ 2010 - 533 ]
ZŠ R. Frimla 816 - výsledek VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení pro zadání zakázky na dodávku myčky a konvektomatu do školní jídelny v
Základní škole Trutnov, R. Frimla 816 dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Libřická
T:25.05.2010 *
uzavřít smlouvu s firmou GAST-PRO s. r. o., Horská 60, Trutnov
[ 2010 - 534 ]
Kasační stížnost - regulace cen nájmu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ve věci č.j. 8 Ca 384/2008 dle
předloženého návrhu
[ 2010 - 535 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
prodej sezónního ovoce (čerstvé jahody) na parkovišti před obchodním domem Cihelna,
ul. Za Cihelnou, v termínu od 25.05. do 01.07.2010
*
01.02
*
prodej tromlovaných kamenů a výrobků z nich pod podloubím obchodního centra
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Centr - Šubrt s. r. o. na Horské ulici od 01.06. do 23.12.2010
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:25.05.2010 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
[ 2010 - 536 ]
Nařízení města č. 3/2010
rada města
schvaluje
*
01.01
*
Nařízení města Trutnova, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Trutnov
[ 2010 - 537 ]
Nařízení města č. 4/2010
rada města
schvaluje
*
01.01
*
Nařízení města Trutnova, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
KRNAP
[ 2010 - 538 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na úterý 25. května 2010 od 14.00 hod v kanceláři starosty města
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
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Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

