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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2010 - 539 ]
Spojenecká čp.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp
na st. p.
v ul. Spojenecká, spolu se st. p
, v části města
Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov v rozsahu znaleckého posudku ze dne 08.01.2010 do
spoluvlastnictví
Dvůr Králové nad Labem a
, Trutnov, za nabízenou cenu 3610000,- Kč.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit vrácení kauce neúspěšným žadatelům ve výši 50000,- Kč.
[ 2010 - 540 ]
Spojenecká čp
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp
v ul. Spojenecká, spolu se st. p. 293, v části města
Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 08.01.2010 alternativně:
A. do vlastnictví
, Trutnov, za nabízenou cenu 3000000,- Kč.
B. do vlastnictví Yorktown a. s., se sídlem Bořivojova 878/35, Praha 3, IČ 27443922, za nabízenou cenu
3102000,- Kč
C. do spoluvlastnictví
Dvůr Králové nad Labem a p.
, Trutnov, za nabízenou cenu 3100000,- Kč.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit vrácení kauce neúspěšným žadatelům ve výši 50000,- Kč.
[ 2010 - 541 ]
Česká čp.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp
v ul. Česká, spolu s pozemky st. p.
p. p.
, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
25.01.2010 alternativně:
A. do vlastnictví nájemce
Č
Trutnov, za nabízenou cenu 3155000,- Kč.
B. do vlastnictví společnosti Yorktown, a. s., se sídlem Bořivojova 878/35, Praha 3, IČ 27443922, za
nabízenou cenu 3410000,- Kč
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit vrácení kauce neúspěšným žadatelům ve výši 50000,- Kč.
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Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2010 - 542 ]
Krakonošovo náměstí čp. 67
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 67 Krakonošovo náměstí, umístěné v I. NP a II. NP
o celkové výměře 367.81 m² (cukrárna 92.71 m², místnost 27.90 m², 2 výlohy o celkové výměře 9.50 m², 2
kanceláře o celkové výměře 21.76 m², 3 sklady o celkové výměře 172.70 m², 3 chodby o celkové výměře
19.86 m² a 4 soc. zařízení o celkové výměře 23.38 m²) s
, s místem podnikání
, Trutnov, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné ve výši 1500,- Kč/m²/rok za
cukrárnu, místnost, 2 výlohy, 2 kanceláře, 400,- Kč/m²/rok za 3 sklady, 3 chodby a 200,- Kč/m²/rok za 4
sociální zařízení, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování
Jadranské cukrárny. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému
způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemního vztahu nebude zhodnocení předmětu nájmu
uhrazeno.
[ 2010 - 543 ]
Maxima Gorkého čp. 264
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 264 Maxima Gorkého, umístěné v I. NP o celkové
výměře 87.36 m² (prodejna 44.13 m², bourárna 10.78 m², sklad 18.77 m², šatna 6.03 m², WC 2.40 m² a
umývárna 5.25 m²) s
Trutnov, na dobu určitou
dalších 5 let za nájemné 1376.70 Kč/m²/rok za prodejnu, 685.70 Kč/m²/rok za sklad a bourárnu masa,
550.60 Kč/m²/rok za šatnu, umývárnu a WC, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za
účelem provozování prodejny masa a uzenin. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových
prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemního vztahu nebude
zhodnocení předmětu nájmu uhrazeno.
[ 2010 - 544 ]
Krakonošovo náměstí čp. 22
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části stožáru, střechy či jiného prostoru na objektu čp. 22
Krakonošovo náměstí s obchodní firmou HUMLNET s. r. o., se sídlem Polská 109, Trutnov, na dobu určitou
dalších 5 let za nájemné ve výši 9000,- Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem vytvoření tzv. distribučního bodu, tzn. příjmu internetového signálu a jeho směřování na jiné
objekty. Instalaci zařízení zajišťuje a hradí nájemce.
[ 2010 - 545 ]
Dlouhá čp. 573
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části stožáru, střechy či jiného prostoru na objektu čp. 573
Dlouhá, s obchodní firmou Telefónica 02 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 9000,- Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem vytvoření tzv. distribučního bodu, tzn. příjmu internetového signálu a jeho
směřování na jiné objekty. Instalaci zařízení zajišťuje a hradí nájemce.
[ 2010 - 546 ]
Dlouhá čp. 644
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části stožáru, střechy či jiného prostoru na objektu čp. 644
Dlouhá, s obchodní firmou Telefónica 02 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 9000,- Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem vytvoření tzv. distribučního bodu, tzn. příjmu internetového signálu a jeho
směřování na jiné objekty. Instalaci zařízení zajišťuje a hradí nájemce.
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[ 2010 - 547 ]
Komenského čp. 399
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v I. NP ve sportovní hale základní školy o celkové
výměře 102 m² (prodejna 41.40 m², montážní místnost 19.98 m², sklad 20.07 m², testovací prostor 20.55 m²)
s
Trutnov, na dobu určitou do
31.05.2020 za nájemné dohodou ve výši 68436,- Kč/rok za celý nebytový prostor, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny a skladu jízdních kol a
sportovních doplňků. Nájemce bude dále hradit náklady za služby spojené s užíváním nebytových prostor.
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 - 548 ]
Na Struze čp. 228
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením 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
Š
Trutnov, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 700,- Kč/m²/rok za sklad, 600,- Kč/m²/rok za WC, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem zřízení skladu elektromateriálu. 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 - 549 ]
Horská čp. 187
rada města
nesouhlasí
*
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) se změnou způsobu užívání a se změnou
doby platnosti nájemní smlouvy z doby určité 5 let na dobu určitou 10 let
, s místem
Trutnov
[ 2010 - 550 ]
Krakonošovo náměstí čp. 73
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nebytového prostoru v čp. 73 Krakonošovo náměstí, umístěného v suterénu budovy (s vchodem z ul.
Horská) o celkové výměře 47.80 m² (2 prodejny 12.70 m² a 13.30 m², 1 sklad 7.00 m² a 1 chodba 14.80 m²)
s prominutím nájemného po dobu dvou měsíců firmě JAMIM s. r. o. Důvodem jsou stavební úpravy za
účelem zřízení prodejny zmrzliny a zřízení malé nekuřácké kavárny.
Nebytové prostory - různé
[ 2010 - 551 ]
Dolce - restaurace, kiosek č. 1...
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 601/09/M ze dne 13.07.2009 ve věci pronájmu
gastrozařízení v pořizovací ceně 200000,- Kč, umístěného v kuchyni restaurace rekreačního střediska
Dolce, p.
, při zachování nájemného za movitý majetek,
uvedeného v nájemní smlouvě. Nájemce bude řádně pečovat o svěřený majetek, chránit ho před zničením,
poškozením a zcizením. Nájemce bude na vlastní náklady provádět opravy a údržbu gastrozařízení.
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Pozemky - záměr města
[ 2010 - 552 ]
p. p.
k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat
část p. p.
v k. ú. Bohuslavice
nad Úpou za účelem rozšíření vlastních pozemků za nabízenou cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí. Zveřejnění zaslat
[ 2010 - 553 ]
p. p
k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p
v k. ú. Bohuslavice nad Úpou
za účelem rozšíření vlastních pozemků za nabízenou cenu 200,- Kč/m².
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí. Zveřejnění zaslat
[ 2010 - 554 ]
p. p. 1529, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
Š
část p. p. 1529 (cca 500 m²) v k. ú. Trutnov za
účelem sečení trávy za nájemné 0.20 Kč/m²/rok na dobu neurčitou
bere na vědomí
*
02.01
*
ukončení nájemní smlouvy č. 980363, uzavřené s
ú. Trutnov, z důvodu úmrtí

na pronájem části p. p. 1529 v k.

[ 2010 - 555 ]
p. p. 1501/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1501/4 (cca 625 m²) v k. ú. Trutnov
,z
toho cca 613 m² k zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m²/rok a 12 m² za nájemné 10,- 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.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 290002, uzavřené
na pronájem
části p. p. 1501/4 (625 m²) v k.ú. Trutnov, dohodou k 30.06.2010
[ 2010 - 556 ]
p. p. 2904, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2904 (cca 8 m²) v k. ú. Trutnov
za
účelem umístění stávající kůlny za nájemné 10,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 230560, uzavřené s
na pronájem části p. p. 2904 (8 m²) v
k. ú. Trutnov, dohodou k 30.06.2010
[ 2010 - 557 ]
p. p. 139/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 139/1 (398 m²) v k. ú. Trutnov
k
zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba
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stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 200041, uzavřené s
v k. ú. Trutnov, dohodou k 30.06.2010

na pronájem p. p. 139/1 (398 m²)

[ 2010 - 558 ]
p. p. 1823/16, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1823/16 (cca 220 m²) v k. ú. Horní Staré Město
, z toho 204 m² k zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m²/rok a 16 m² k umístění
stávající zahradní chatky za nájemné 10,- Kč/m²/rok na dobu určitou tří let s tím, že jakákoliv výstavba a
výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 280027, uzavřené s
na pronájem části p. p.
1823/16 (cca 220 m²) v k. ú. Horní Staré Město, k 31.05.2010
[ 2010 - 559 ]
p. p. 136/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 136/1 (cca 108 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k zahrádkářským účelům za nájemné 2,- Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů
musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 250026, uzavřené s
na pronájem části p. p. 136/1
(cca 108 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova, k 30.06.2010
[ 2010 - 560 ]
p. p. 292/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
část p. p. 292/1 (cca 1100 m²) v k. ú. Poříčí u
Trutnova, z toho 300 m² k zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m²/rok a 800 m² k sečení trávy za
nájemné 0.20 Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem
projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2010 - 561 ]
p. p. 311/1, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
část p. p. 311/1 (cca 975
m²) v k. ú. Voletiny 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.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2010 - 562 ]
p. p. 62/3, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
souhlasit se směnou pozemků - nově vzniklé p. p. 62/3 (478 m²) v k. ú. Střítež u Trutnova ve správě
Pozemkového fondu ČR za následující pozemky v k. ú. Studenec u Trutnova, obec Trutnov:
- parcela 732/2 (1966 m²) vedená ve zjednodušené evidenci, GP
- parcela 737/1 (1888 m²) vedená ve zjednodušené evidenci, GP
- parcela 738 (2787 m²) vedená ve zjednodušené evidenci, GP
- parcela 739/2 (2367 m²) vedená ve zjednodušené evidenci, GP
- parcela 646 (10578 m²) vedená ve zjednodušené evidenci, PK
- parcela 645 (10844 m²) vedená ve zjednodušené evidenci, GP
- parcela 739/1 (360 m²) a 740 (266 m²), obě vedené ve zjednodušené evidenci, GP
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v majetku města Trutnova, s případným doplatkem ze strany města, dle znaleckého posudku a s tím, že
náklady spojené se směnou hradí město Trutnov.
[ 2010 - 563 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
souhlasit s prodejem části p. p
v k. ú. Trutnov
za účelem rozšíření
vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 564 ]
st. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
souhlasit s darováním části st. p
v k. ú. Horní Staré Město městu Trutnov od
spoluvlastníků st. p.
kterými nyní jsou

Náklady spojené s převodem bude hradit město Trutnov. Dále město zajistí v rámci rekonstrukce
komunikace a chodníku na st. p.
úpravu terénu před domem čp
na st. p.
v k. ú. Horní Staré
Město

.

[ 2010 - 565 ]
p. p. 2254/1, k. ú. Zlatá Olešnice a další
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
souhlasit s výkupem části p. p. 2254/1 (cca 110 m²) a p. p. 1313/1 (cca 140 m²) v k. ú. Zlatá Olešnice, dále
částí p. p. 2861 (cca 335 m²), p. p. 531/1 (cca 285 m²), p. p. 962 (cca 660 m²), p. p. 2835/2 (cca 650 m²) a
části p. p. 1157/1 (cca 1850 m²) v k. ú. Babí od Pozemkového fondu ČR za účelem vybudování naučné
stezky mezi pevností Stachelberg a pěchotním srubem v Libči za kupní cenu dle znaleckého posudku (cena
obvyklá). Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
[ 2010 - 566 ]
p. p. 1429/2 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit přijetí daru částí p. p. 1429/2 a části p. p. 188/18 v k. ú. Poříčí u Trutnova (pozemky pod stavbou
chodníků), t. j. nově zaměřené pozemkové parcely 188/18, 188/43, 188/44, 188/45, 188/46, 188/47, 188/48,
188/49, 188/50, 188/51, 188/52, 188/53, 1492/2, 1429/7 a 1429/8 v k. ú. Poříčí u Trutnova od
Královéhradeckého kraje městu Trutnov
[ 2010 - 567 ]
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
neschválit prodej části p. p.

T:28.06.2010 *
v k. ú. Starý Rokytník za účelem rozšíření vlastních pozemků
a požaduje vyklizení pozemku.

Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2010 - 568 ]
p. p. 312/1, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
rozšíření účelu (pastva ovcí) nájemní smlouvy č. 990495, uzavřené s
části p. p. 312/1 v k. ú. Bohuslavice nad Úpou
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na pronájem

[ 2010 - 569 ]
p. p. 2198/23, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2198/23 (cca 60 m²) v k. ú. Trutnov SVJ Železničářská 497 – 498 Trutnov za
nájemné 3,- Kč/m²/rok za účelem zřízení parkovacích míst u domu (zatravňovací dlažba) na dobu neurčitou
[ 2010 - 570 ]
p. p. 1971/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1971/1 (4.5 m²) v k. ú. Trutnov společnosti Jazyková škola Quatro, Horní Kostelec
113, Červený Kostelec. Smlouva bude uzavřena mezi Základní školou Trutnov, Komenského 399 a
společností Jazyková škola Quatro za účelem umístění reklamy na plot školního areálu za roční nájemné
18000,- Kč na dobu určitou 5 let.
[ 2010 - 571 ]
p. p. 2227/3, p. p. 1998/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m² v ul. Horská) a část p. p. 1998/4 (1 m² v ul. Palackého), v k. ú. Trutnov
společnosti AD reklama s. r. o. k umístění dvou reklamních stojanů na dobu určitou od 17.05.2010 do
16.05.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2010 - 572 ]
st. p. 112, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 112 (celkem 3 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
k umístění
reklamního stojanu typu "A" (1 m²) na dobu určitou od 25.06.2010 do 24.06.2011 a stupínku (2 m²) na dobu
určitou od 26.05.2010 do 30.09.2010 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem
smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 112 (2 m²) v k. ú. Trutnov k umístění stupínku
v termínu od 01.04. do 25.05.2010 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 573 ]
p. p. 2275/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2275/1 (4 m²) v k. ú. Trutnov (ul. Na Lukách),
k umístění
předzahrádky k vystavování kol a lyží na dobu určitou od 25.05.2010 do 25.04.2011 za nájemné ve výši 1,Kč/m²/den
[ 2010 - 574 ]
p. p. 2343/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2343/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Křižíkova, společnosti AFPP s. r. o. k umístění
reklamního stojanu na dobu určitou od 25.05. do 25.04.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 575 ]
p. p.
k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnov s vlastníkem p. p
v k. ú.
Libeč s
pro právo usazení nového sloupu veřejného osvětlení s přívodem elektrické
energie vzduchovým převěsem, dále pro právo vjezdu a vstupu za účelem oprav a provozování. Náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2010 - 576 ]
p. p. 254/2, k. ú. Volanov
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. 254/2 v k. ú. Volanov v
celkovém rozsahu 10 m². Jednotková cena činí 33,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 577 ]
p. p. 1/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost ČEZ Teplárenská, a. s. na části p. p. 1/3 v k. ú.
Poříčí u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby bezkanálové horkovodní přípojky v
celkovém rozsahu 15 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 578 ]
p. p. 236/193, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost ČEZ Teplárenská, a. s. na části p. p. 236/193 v k. ú.
Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby bezkanálové horkovodní přípojky v celkovém
rozsahu 7 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 579 ]
p. p. 2090/25 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost DUPETO s. r. o. za účelem práva uložení a
provozování optického kabelu na částech p. p. 2090/25, p. p. 2090/1, p. p. 2091/2, p. p. 2090/2, p. p.
2090/16, p. p. 2090/4, p. p. 2090/9, p. p. 2090/10, p. p. 2090/11, p. p. 2081/2, p. p. 2081/4, p. p. 3012, p. p.
2090/12, p. p. 2090/13, p. p. 2090/15, p. p. 2081/13, p. p. 2081/7, p. p. 2081/5 a p. p. 2090/24 v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu 750 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 580 ]
p. p. 2468/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost DUPETO s. r. o. za účelem práva uložení a
provozování optického kabelu na částech p. p. 2468/1, p. p. 2343/3, p. p. 2055/1, p. p. 2354/2, p. p. 2074/1,
p. p. 2067/3, p. p. 2881, p. p. 2880, p. p. 2064/6, p. p. 2135/4, p. p. 2081/5, 2081/16 v k. ú. Trutnov v
celkovém rozsahu 800 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 581 ]
p. p. 2272/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost DUPETO s. r. o. za účelem práva uložení a
provozování optického kabelu na částech p. p. 2272/1, p. p. 2272/5, p. p. 2272/6 a p. p. 2471/7 v k. ú.
Trutnov v celkovém rozsahu 470 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2010 - 582 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch
, spočívajícího
v právu uložení a provozování stavby kanalizační přípojky na částech p. p. 2215/7 a p. p. 2215/8 v k. ú.
Trutnov v celkovém rozsahu 50 m². Jednotková cena činí 50,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
Bytové záležitosti
[ 2010 - 583 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
odepsat nevymahatelný dluh ve výši 69823,- Kč na
[ 2010 - 584 ]
Barvířská čp. 27 - byt č. 9
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníka na
adrese:
Barvířská 27, č. bytu 9 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné předplatné nájemné
1
3501,- Kč
50000,- Kč
2.
3500,- Kč
65000,- 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.
[ 2010 - 585 ]
Barvířská čp. 27 - byt č. 11
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníka na
adrese:
Barvířská 27, č. bytu 11 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné předplatné nájemné
1
3501,- Kč
50000,- Kč
2.
3200,- Kč
65000,- 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.
Majetek města - různé
[ 2010 - 586 ]
Přičlenění honebních pozemků
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření dodatků k dohodám o přičlenění honebních pozemků do honitby
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Finanční záležitosti
[ 2010 - 587 ]
Finanční příspěvek
rada města
schvaluje
*
01.01
finanční příspěvek ve výši 20000,- Kč
německém jazyce

*

jako příspěvek na vydání sbírky poezie v

Různé
[ 2010 - 588 ]
Názvy ulic
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit přidělení názvu ulicím na území města:
a) k. ú. Bojiště u Trutnova (lokalita Chmelnice)
- pro ulici, která povede severněji souběžně s již existující ulicí Polních myslivců,
název Dělostřelců
- pro ulici, která ve východní části lokality spojí ulici Polních myslivců a ulici Rokytnickou, název Dragounů
- pro ulici, která v západní části lokality spojí ulici Polních myslivců a Dělostřeleckou (Dělostřeleckou také
protne), název Hulánů
b) k. ú. Trutnov - Horní Předměstí
- pro slepou ulici, která odbočuje z ulice Za Vápenkou, název Pod Železnicí
c) k. ú. Trutnov - Dolní Předměstí
- pro ulici, která propojí ulici Poříčskou a ulici K Lánům, název Nad Poříčskou
[ 2010 - 589 ]
Cyklotrasa KČT 22 - Poříčí - úsek cyklostezky
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na dodavatele stavby "Cyklotrasa KČT 22 Trutnov - Poříčí, úsek cyklostezky"
schvaluje
*
02.01
*
okruh firem navržených k obeslání výzvou
*
02.02
*
komisi pro otevírání obálek s nabídkami v navrženém složení
*
02.03
*
komisi pro hodnocení nabídek v navrženém složení
pověřuje
*
03.01
*
firmu GORDION s. r. o. Praha zajištěním organizace veřejné soutěže
[ 2010 - 590 ]
Rozvoj e-governmentu v obcích
rada města
schvaluje
*
01.01
*
"Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace" v rámci výzvy Integrovaného operačního programu č. 06
"Rozvoj e-governmentu v obcích"
[ 2010 - 591 ]
Pečovatelská služba Trutnov
rada města
stanovuje
*
01.01
*
maximální denní kapacitu poskytovaných služeb sociální péče v Pečovatelské službě Trutnov na 350
uživatelů s účinností od 01.07.2010
*
01.02
*
objem prostředků na mzdy v hlavní činnosti pro rok 2010 dle předloženého návrhu
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[ 2010 - 592 ]
ZUŠ Trutnov - rekonstrukce soc. zařízení
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na akci "Rekonstrukce sociálních zařízení v ZUŠ Trutnov, Školní 13 – I. etapa"
schvaluje
*
02.01
*
text a zadávací podmínky výběrového řízení
*
02.02
*
okruh navržených firem k obeslání dle upraveného návrhu
jmenuje
*
03.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků v navrženém znění
[ 2010 - 593 ]
Petice občanů
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s textem odpovědi a způsobem vyřízení petice občanů, podané dne 11.05.2010, týkající se přechodu pro
chodce v ulici Maxima Gorkého
[ 2010 - 594 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze na pondělí 7. června 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

