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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2010 - 595 ]
Blanická
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit prodeje bytové jednotky č.
v domě čp
ul. Blanická na st. p
, včetně spoluvlastnických
podílů na společných částech domu a pozemku st. p
, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú.
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 9.10.2002 a Prohlášení vlastníka ze dne 22.7.2002, do
trvale bytem
Trutnov, za nabídnutou cenu 119486,- Kč,
při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 95589,- Kč.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit vrácení jednotlivých kaucí ve výši 10000,- Kč neúspěšným žadatelům
[ 2010 - 596 ]
Lípové náměstí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit prodej bytové jednotky č
5 v domě
Lípové náměstí, v části města Poříčí, v
obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a
pozemku
, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.2.2008 a Prohlášení vlastníka ze dne
7.1.2008 do
Trutnov 2, za
nabídnutou kupní cenou 664848,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 531878,- Kč a vzít
na vědomí žádost o slevu z kupní ceny
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit prodej bytové jednotky č. 264/4 v domě čp. 264 na st.p. 276 Lípové náměstí, v části města Poříčí, v
obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a
pozemku st. p. 276, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.2.2008 a Prohlášení vlastníka ze dne
7.1.2008 novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej.., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané
ceny, bez upřednostnění nájemce, na dobu minimálně 30 dnů za minimální nabídkovou kupní cenu 554060,Kč. (Nájemci nevyužili nabídky k prodeji v 1. ani ve 2. kole prodeje.)
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*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit vrácení jednotlivých kaucí ve výši 20000,- Kč neúspěšným žadatelům
[ 2010 - 597 ]
Polská ul. - kolna bez č.p./č.e.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
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.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2010 - 598 ]
Mládežnická čp. 536
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 536 ul. Mládežnická (budova ZŠ) o
celkové výměře 93 m² (učebna 68 m² a pracovní kout 25 m²) firmě BoGi o. s., se sídlem Bří Čapků 341,
Trutnov - Kryblice, s účinností od 01.09.2010 na dobu neurčitou za nájemné dohodou ve výši 46500,- Kč/rok
za celý nebytový prostor, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
provozování anglického klubu pro děti předškolního a mladšího školního věku. Nájemce bude hradit náklady
za služby spojené s užíváním nebytového prostoru. 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.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2010 - 599 ]
Krakonošovo náměstí čp. 23
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na 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 - 600 ]
Horská čp. 220
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na 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), s obchodní firmou 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.
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[ 2010 - 601 ]
Jihoslovanská čp. 31
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením 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 obchodní firmou 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 - 602 ]
Krakonošovo náměstí čp. 132
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením 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
, s místem podnikání
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 - 603 ]
Krakonošovo náměstí čp. 72
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 72 Krakonošovo náměstí, umístěné v suterénu a 1. NP o
celkové výměře 418.70 m² (v suterénu restaurace o výměře 121.20 m², 2 salónky o celkové výměře 48.50
m², 5 chodeb o celkové výměře 78.20 m², 1 kuchyň 23.40 m², 3 sklady o celkové výměře 23.30 m², 1 šatna
8.50 m², 2 sociální zařízení o celkové výměře 21.20 m², 1 výměník 18.80 m², 1 bar 45.80 m², v I. NP 1
kancelář 23.60 m² a 1 šatna 6.20 m², včetně zařízení dle inventurního seznamu a předzahrádky s
osvětlením) s uzavřením podnájemní smlouvy na celý nebytový prostor mezi nájemcem
a podnájemcem obchodní firmou Grill-bar Radnice s. r. o., se sídlem
Plzeňská 1270/97, Praha 5 - Košíře, za stejných nájemních podmínek a ke stejnému způsobu využití s tím,
že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
bere na vědomí
*
02.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory Krakonošovo náměstí čp. 72, umístěné v suterénu a I. NP o
celkové výměře 418,70 m², ukončení podnájemní smlouvy na část nebytových prostor ve výši ideálních 20
% plochy nebytových prostor s podnájemcem
, Trutnov.
Pozemky - záměr města
[ 2010 - 604 ]
p. p
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat
v k. ú.
Starý Rokytník za účelem rozšíření vlastních pozemků za nabízenou cenu 125,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 605 ]
p. p. 2102/3, p. p. 2185/22, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
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část p. p. 2102/3 (cca 96 m²) a p. p. 2185/22

(838 m²) v k. ú. Trutnov k zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že
jakákoliv výstavba musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2010 - 606 ]
p. p. 2903, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
část p. p. 2903 (cca 20 m²) v k. ú. Trutnov
k zahrádkářským účelům a umístění přístřešku za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že
jakákoliv výstavba musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2010 - 607 ]
p. p. 163/6, k. ú. Horní Maršov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
část p. p. 163/6 (cca 680 m²) v k. ú. Horní
Maršov za účelem uložení stavebního materiálu za nájemné 1,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou.
[ 2010 - 608 ]
p. p. 2353/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
část p. p. 2353/1 (cca 50 m²) v k. ú. Trutnov k zahrádkářským účelům cca 46 m² za nájemné 3,- Kč/m²/rok a k umístění chatičky cca 4 m² za nájemné
10,- Kč/m²/rok na dobu určitou 5 let s tím, že jakákoliv výstavba musí být předem projednána a schválena
pronajímatelem.
[ 2010 - 609 ]
p. p. 945/9 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 945/9 (5703 m²), p. p. 945/10 (3118 m²), p. p. 945/12 (75
m²), část p. p. 945/3 (1850 m²), části p. p. 945/4 (1200 m²), část p. p. 945/5 (820 m²), část p. p. 945/6 (1190
m²), část p. p. 945/7 (1470 m²), část p. p. 945/8 (800 m²), část p. p. 945/1 (570 m²) a část p. p. 945/11 (1700
m²) v k. ú. Trutnov Dělnické tělovýchovné jednotě Trutnov na dobu určitou 15 let za účelem sportovního
využití, a to především k pálkovým hrám za roční nájemné 150,- Kč a s podmínkou, že bude umožněno TJ
Lokomotivě Trutnov bezplatně provozovat na sportovišti hod kladivem. Veškeré náklady spojené s provozem
hřiště hradí nájemce.
*
01.02
*
s ukončením nájemního vztahu k p. p. 945/9, p. p. 945/10, p. p. 945/12, p. p. 945/3, p. p. 945/4, p. p. 945/5),
p. p. 945/6, p. p. 945/7, p. p. 945/8, p. p. 945/1 a p. p. 945/11 v k. ú. Trutnov (areál hřiště, část města
Kryblice), kterým jsou pronajaty dle čl. II. bodu I.) 11 nájemní smlouvy č. 240779 TJ Lokomotivě Trutnov o.
s. dohodou k 30.06.2010. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají beze změny včetně výše nájemného.
[ 2010 - 610 ]
p. p. 120/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 120/1 (52 m²) v k. ú. Trutnov
za účelem
zajištění obslužnosti, opravy a vybudování inženýrských sítí pro stávající objekty a pro plánovanou výstavbu
bytového domu na další části p. p. 120/1 za kupní cenu 600,- Kč/m². Zároveň bude zřízeno na nově vzniklé
parcele věcné břemeno práva chůze a jízdy pro vlastníky domů čp. 53 na st. p. 297 a čp. 51 na st. p. 299,
obě v k. ú. Trutnov. Náklady spojené s převodem mimo daně z převodu nemovitostí hradí kupující.
*
01.02
*
s ukončením nájemního vztahu k části p. p. 120/1 (cca 52 m²) v k. ú. Trutnov, která je pronajata dle č. I.
nájemní smlouvy s dohodou o budoucí koupi č. 290045
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[ 2010 - 611 ]
p. p
a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
se zveřejněním záměru města prodat
1000000,- Kč. Zveřejnění zaslat

*
v k. ú. Trutnov za nabízenou kupní cenu
a ČZS.

[ 2010 - 612 ]
p. p. 2213/18, k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/18 (2 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Čs. letců,
(občerstvení U
Adamců), k umístění lavice se stolečkem, která by sloužila zákazníkům občerstvení i veřejnosti, na dobu
určitou 29 dnů a to od 12.06.2010 do 10.07.2010, za nájemné ve výši 1.50 Kč/m²/den.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2213/18 (2 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Čs. letců,
občerstvení U Adamců), k umístění lavice se stolečkem, která by sloužila zákazníkům
občerstvení i veřejnosti, na dobu určitou 29 dnů od 11.07.2010 do 31.12.2010, za nájemné ve výši 1.50
Kč/m²/den.
[ 2010 - 613 ]
p. p. 2213/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2213/3 (celkem 52 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Školní, společnosti A & K s. r. o., k umístění
lešení (8 m²), zastřešení vchodu (4 m²) a k zajištění bezpečnosti chodců (40 m²) při opravě střechy, fasády a
komínů u čp. 101 na dobu určitou 29 dnů, a to od 08.06.2010 do 05.07.2010
*
01.02
*
s pronájmem části p. p. 2213/3 (8 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Školní, společnosti A & K s. r. o., k umístění
kontejneru při opravě střechy, fasády a komínů u čp. 101 na dobu určitou 29 dnů, a to od 08.06.2010 do
05.07.2010 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
*
01.03
*
se zveřejněním záměru města poskytnout jako výpůjčku část p. p. 2213/3 (celkem 52 m²) v k. ú. Trutnov, ul.
Školní, společnosti A & K s. r. o., k umístění lešení (8 m²), zastřešení vchodu (4 m²) a k zajištění bezpečnosti
chodců (40 m²) při opravě střechy, fasády a komínů u čp. 101 na dobu určitou od 06.07.2010 do 30.08.2010
*
01.04
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2213/3 (8 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Školní, společnosti A &
K s. r. o., k umístění kontejneru při opravě střechy, fasády a komínů u čp. 101 na dobu určitou od 06.07.2010
do 30.08.2010 ve výši 3,- Kč/m²/den
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2010 - 614 ]
p. p
a další, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit výkup části p. p
v k. ú. Volanov
(komunikace) od p
za kupní cenu 50,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem,
vyjma daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 615 ]
p. p.
, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit výkup p. p
v k. ú. Volanov (komunikace) od p.
za kupní cenu 50,Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
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[ 2010 - 616 ]
p. p.
k. ú. Voletiny
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
souhlasit s prodejem p. p
v k. ú. Voletiny p.
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 - 617 ]
p. p. 552/1,p. p. 532/3, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
souhlasit s prodejem části p. p. 552/1 (cca 60 m²) a části 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 - 618 ]
p. p.
k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
souhlasit s prodejem části 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 - 619 ]
st. p
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
souhlasit s prodejem 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
[ 2010 - 620 ]
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 250,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s
převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující
[ 2010 - 621 ]
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 250,- Kč/m² s tím, že náklady
spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 622 ]
p. p.
k. ú. Babí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
souhlasit s prodejem části p. p.
v k. ú. Babí p
za účelem rozšíření
vlastních pozemků za kupní cenu 100,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma
daně z převodu nemovitostí.
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[ 2010 - 623 ]
p. p. 2472, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
souhlasit s pronájmem a následně s prodejem části 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
- 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 - 624 ]
p. p
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
nesouhlasit s prodejem části p. p
v k. ú. Trutnov
vlastních pozemků z důvodu plánované cesty pro pěší
[ 2010 - 625 ]
p. p
k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
nesouhlasit s prodejem části p. p.

za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m².

za účelem rozšíření

T:28.06.2010 *
v k. ú. Trutnov do ideálního spoluvlastnictví

za účelem rozšíření vlastních pozemků

Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2010 - 626 ]
p. p. 106/5, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním výpovědi ze strany pronajímatele
z nájemní smlouvy č. 230447, uzavřené
na pronájem části p. p. 106/5 (1112 m²) v k. ú. Volanov z důvodu porušení podmínek nájemní smlouvy.
[ 2010 - 627 ]
p. p. 1166/7, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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 na dobu
neurčitou
[ 2010 - 628 ]
p. p. 298/3, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 298/3 (12912 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova společnosti Lesy a parky Trutnov s. r. o. na
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manipulační plochu za nájemné 1,- Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba musí být schválena
pronajímatelem.
[ 2010 - 629 ]
p. p. 561/1, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 561/1 (cca 90 m²) v k. ú. Volanov
příjezdové cesty k domu za nájemné 1,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou

za účelem využití jako

[ 2010 - 630 ]
p. p. 322/3, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem 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.
[ 2010 - 631 ]
p. p. 1501/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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 - 632 ]
p. p. 163/6, k. ú. Horní Maršov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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.
[ 2010 - 633 ]
p. p. 163/6, k. ú. Horní Maršov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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 - 634 ]
p. p. 2090/21 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím výpůjčky části pozemků - p. p. 2090/21 (cca 85 m²), p. p. 2090/15 (cca 78 m²), p. p. 2081/6
(cca 110 m²) společnosti Protivítr - invest s. r. o. za účelem vybudování komunikací a chodníků a dále část
2081/5 (cca 75 m²) a část p. p. 2090/21 (cca 10 m²), vše v k. ú. Trutnov, za účelem uložení kabelu NN k
výstavbě veřejného osvětlení, vše v rámci výstavby bytového komplexu v ul. J. R. z Dubé
[ 2010 - 635 ]
p. p. 2213/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/1 (30 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, společnosti HOTÝLEK s. r. o. k
umístění letní předzahrádky před Grand Hotelem na dobu určitou od 08.06. do 30.09.2010 za nájemné ve
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výši 1.50 Kč/m²/den
[ 2010 - 636 ]
p. p. 1998/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1998/4 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého, společnosti ONESTEP s. r. o. k umístění
reklamního stojanu (drogerie) na dobu určitou od 08.06.2010 do 30.04.2011 za nájemné ve výši
3, Kč/m²/den
[ 2010 - 637 ]
p. p. 147, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 147 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Revoluční, společnosti Jan Zástava WASSBAD k
umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 08.06.2010 do 30.04.2011 za nájemné ve výši 3,Kč/m²/den.
[ 2010 - 638 ]
st. p. 102/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 102/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská,
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 08.03.2010 do 31.10.2010 ze nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2010 - 639 ]
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/15 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Barvířská, společnosti KRAKONOŠ, spol. s r. o., k
umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 08.06.2010 do 09.05.2011 ze nájemné ve výši 3,Kč/m²/den
[ 2010 - 640 ]
p. p. 2213/15, p. p. 2213/14, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/15 (celkem 95 m²), Svatojánské náměstí a části p. p. 2213/14 (36 m²), ul. Na
Vrchu, vše v k. ú. Trutnov firmě MAKRO - stavební společnost s. r. o. k parkování nákladního auta se
stavebním materiálem (35 m²) a k uzavření chodníku na Svatojánském náměstí (60 m²) a komunikace v ul.
Na Vrchu mezi čp. 49 a 47 z důvodu bezpečnosti při manipulaci s materiálem při výstavbě objektu čp. 160
Na Vrchu na dobu určitou od 15.06. do 30.09.2010 za nájemné ve výši 1,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 641 ]
p. p. 1505/5, p. p. 1505/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím výpůjčky části p. p. 1505/5 (253 m²) a části p. p. 1505/3 (150 m²) v k. ú. Trutnov (ul. M.
Pujmanové) Společenství vlastníků domu čp. 278, 279, 280 Marie Pujmanové, Trutnov, k umístění lešení,
zařízení staveniště a dočasného oplocení z důvodu zateplení domu čp. 278 - 280 na dobu určitou od 11.06.
do 31.10.2010.
[ 2010 - 642 ]
p. p
, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
s výpůjčkou části p. p.
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*
v k. ú. Babí od

na dobu určitou 50 let za

účelem vybudování a následného provozování a údržby parkoviště pro návštěvníky hřbitova.
[ 2010 - 643 ]
p. p. 903, p. p. 904, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou p. p. 903 (93 m²) a p. p. 904 (35 m²) v k. ú. Volanov od Správy a údržby silnic
Královéhradeckého kraje za účelem vybudování kanalizace a nového chodníku na dobu určitou do doby
převodu pozemků na město Trutnov.
[ 2010 - 644 ]
p. p. 115/13 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 a vrchního vedení kabelu NN a VN na částech p. p. 115/13,
p. p. 115/15, p. p. 115/18, p. p. 1624 a p. p. 120/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu 652 m².
Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2010 - 645 ]
p. p. 2569 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. 2569, p. p. 2406, p. p. 2571, p. p. 2570 a p. p. 2383/6 v k. ú. Trutnov v
celkovém rozsahu 606 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 646 ]
p. p. 2569 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. 2569, p. p. 2272/1, p. p. 722/4 a p. p. 722/12 v k. ú. Trutnov v celkovém
rozsahu 600 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 647 ]
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch
, spočívajícího v právu uložení a
provozování stavby plynovodní přípojky a domovního plynovodu na části p. p.
v k. ú. Horní Staré
Město v celkovém rozsahu 70 m². Jednotková cena činí 40,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 648 ]
p. p
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch
, spočívajícího v právu uložení a
provozování stavby plynovodní přípojky STL na části p. p.
v k. ú. Horní Staré Město v celkovém
rozsahu 25 m². Jednotková cena činí 40,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2010 - 649 ]
p. p.
k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnov s vlastníkem p. p
v k. ú. Starý
Rokytník s
pro právo uložení kabelu s přívodem elektrické energie a
právo vjezdu a vstupu za účelem oprav a provozování veřejného osvětlení v rozsahu 15 m². Náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 650 ]
p. p
, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s vlastníky p. p
v k. ú.
Volanov s
pro právo uložení kabelu s přívodem elektrické energie,
právo uložení sloupu veřejného osvětlení, právo vjezdu a vstupu za účelem oprav a provozování veřejného
osvětlení. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 651 ]
p. p
k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s vlastníky p. p
k. ú.
Bojiště u Trutnova s
pro právo umístění
měřiče aktuální rychlosti a přívodu elektrické energie v městské části Nový Rokytník, právo vjezdu a vstupu
za účelem oprav a provozování měřiče. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 652 ]
p. p. 311, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s vlastníky p. p
v k. ú. Střítež
u Trutnova, která je ve vlastnictví
pro právo umístění měřiče
aktuální rychlosti a přívodu elektrické energie v městské části Nový Rokytník, právo vjezdu a vstupu za
účelem oprav a provozování měřiče. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 653 ]
p. p.
k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s vlastníkem p. p
v k. ú.
Volanov
pro právo uložení kanalizačního potrubí, vjezdu a vstupu na pozemky za
účelem výstavby kanalizace. Rozsah věcného břemene bude určen po ukončení stavby geometrickým
plánem. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 654 ]
p. p. 934/1, k. ú. Debrné
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. 934/1 v k. ú. Debrné v
celkovém rozsahu 90 m². Jednotková cena činí 33,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2010 - 655 ]
p. p.
k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s vlastníkem p. p.
v k. ú.
Volanov
pro právo uložení kabelu s přívodem elektrické energie a sloupu veřejného
osvětlení, právo vjezdu a vstupu za účelem oprav a provozování veřejného osvětlení za jednorázovou
úhradu ve výši 5000,- Kč. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 656 ]
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
na části p. p.
v k. ú. Poříčí
u Trutnova za účelem uložení, údržby, oprav a provozování stavby kanalizační přípojky v celkovém rozsahu
36 m². Jednotková cena činí 33,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 657 ]
p. p. 2464/9, p. p. 2378/5, 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 kabelu NN na částech p. p. 2464/9 a p. p. 2378/5 v k. ú.
Trutnov v celkovém rozsahu 1.45 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 658 ]
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,
k umístění
reklamního stojanu na dobu určitou od 01.07.2010 do 30.06.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 659 ]
p. p. 2083, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2083 (458 m²) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Tichá, Bytovému družstvu Tichá k
umístění lešení a zařízení staveniště za účelem zateplení a opravy balkonů u čp. 523 - 524 na dobu určitou
od 30.06.2010 do 31.12.2010.
[ 2010 - 660 ]
p. p. 1515/12, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1515/12 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. M. Gorkého, firmě Family drogerie s. r. o. k
umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 22.06.2010 do 23.05.2011 za nájemné ve výši 2,Kč/m²/den.
[ 2010 - 661 ]
p. p. 147, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 147 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Revoluční, firmě SIAM evolution s. r. o. k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 22.06.2010 do 24.05.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
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[ 2010 - 662 ]
st. p. 14/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 14/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Havlíčkova,
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.09.2010 do 31.08.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
Bytové záležitosti
[ 2010 - 663 ]
Spojka čp. 142 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Spojka 142, č. bytu 1 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.), I. podlaží, bude pronajímán na
základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň předplacení
nájemného. Předplacení nájemného bude v minimální výši 50000,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
[ 2010 - 664 ]
M. Gorkého čp. 262 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese M. Gorkého 262 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.), číslo bytu 12, V. podlaží, bude
pronajímán na dobu neurčitou na základě výsledku výběrového řízení formou předplacení nájemného.
Předplacení nájemného bude v minimální výši 50000,- Kč.
[ 2010 - 665 ]
Dlouhá čp. 573 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Dlouhá 573 o vel. 1+0 standardní byt (dříve I. kat.), číslo bytu 14, IV. podlaží, bude
pronajímán na dobu neurčitou na základě výsledku výběrového řízení formou předplacení nájemného.
Předplacení nájemného bude v minimální výši 50000,- Kč.
Majetek města - různé
[ 2010 - 666 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zrušením smlouvy č. 120/04/TU, znějící na jméno
Slovanské nám. 143, dohodou ke dni 01.06.2010

- Stříbrnictví, IČO 45965633, Trutnov,

[ 2010 - 667 ]
Pojištění majetku, lesů a odpovědnosti...
rada města
schvaluje,
*
01.01
*
že o námitce ČSOB Pojišťovně, a. s., nebude zadavatel dle § 111, odst. 4, zákona č. 137/2006 Sb. v platném
znění, rozhodovat pro její opožděné podání.
Finanční záležitosti
[ 2010 - 668 ]
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu....
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas s
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účinností od 01.09.2010 dle předloženého návrhu
[ 2010 - 669 ]
Mateřská škola Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
provedení rekonstrukce sociálních zařízení v budově Mateřská škola Trutnov, pracoviště Horská 282 dle
předloženého návrhu
[ 2010 - 670 ]
Finanční příspěvek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 20000,- Kč Hradní společnosti Aichelburg, o. s., Pec pod Sněžkou jako příspěvek
na setkání potomků krkonošské šlechty a doprovodný program
[ 2010 - 671 ]
Mimořádné odměny ředitelů PO
rada města
schvaluje
*
01.01
*
mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací dle předloženého návrhu
Různé
[ 2010 - 672 ]
Rekonstrukce ul. Husova a Českobratrská - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce ulic Husova a Českobratrská"
*
01.02
*
pořadí nabídek dle ekonomické výhodnosti následovně:
na 1. místě M-SILNICE a. s., Husova 1697, Pardubice, s cenou 2669857,20 Kč vč. DPH
na 2. místě STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, o. z. Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, Hradec
Králové s cenou 3144843,- Kč vč. DPH
na 3. místě SOVIS CZ, a. s., Pardubická 852(10 a, Hradec Králové s cenou 2930880.95 Kč vč. DPH
na 4. místě COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, s cenou 2832611,- Kč vč. DPH
na 5. místě SKANSKA a. s., Líbalova 1/2348, Praha 4 - Chodov, s cenou 3103480,- Kč vč. DPH
na 6. místě ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o., Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, s cenou
3212704,53 Kč vč. DPH
na 7. místě SaM silnice a mosty, a. s., Máchova 1129, Česká Lípa, s cenou 3703529,28 Kč vč. DPH
na 8. místě František Svoboda, Vižňov 252, Meziměstí, s cenou 3596948,- Kč vč. DPH
na 9. místě EUROVIA CS, a. s., Národní 10, Praha 1, s cenou 4322919,- Kč vč. DPH
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:21.06.2010 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou
[ 2010 - 673 ]
ZŠ kpt. Jaroše - III. etapa
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit navržený způsob financování III. etapy rekonstrukce ZŠ kpt. Jaroše dle předloženého návrhu
[ 2010 - 674 ]
Příspěvky na technickou a dopravní infrastrukturu
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit poskytnutí příspěvku na technickou a dopravní infrastrukturu za účelem podpory bytové výstavby v
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níže uvedených částkách na jednu bytovou jednotku následujícím stavebníkům:
1.
Trutnov (zastoupení Ing. Oldřichem Hlízou, Náchodská
162, Trutnov) - 80 tis. Kč/1 b.j.
2.
, Trutnov (zastoupení Ing. Oldřichem Hlízou,
Náchodská 162, Trutnov) - 80 tis. Kč/1 b.j.
3.
, Trutnov - 80 tis. Kč/1 b.j.
4.
, Hradec Králové - 80 tis. Kč/1 b.j.
5.
, Janské Lázně - 26 tis. Kč/1 b.j.
6.
Trutnov - 38.5 tis. Kč/1 b.j.
[ 2010 - 675 ]
Bojiště - odkanalizování
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na dodavatele stavby"Trutnov - Bojiště - odkanalizování"
schvaluje
*
02.01
*
zadávací dokumentaci veřejné zakázky
*
02.02
*
komisi pro otevírání obálek s nabídkami v navrženém složení
*
02.03
*
komisi pro hodnocení nabídek v navrženém složení
pověřuje
*
03.01
*
firmu Ingeniring Krkonoše a. s. zajištěním organizace veřejné soutěže
[ 2010 - 676 ]
Cyklostezka KČT č. 22
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dohodu o odstoupení od smlouvy o nájmu pozemků s Povodím Labe, s. p. Hradec Králové pro projekty
"Cyklostezka KČT č. 22 - úsek cyklostezky" a "Cyklostezka KČT č. 22 – úsek cyklotrasy" dle předloženého
návrhu
[ 2010 - 677 ]
Cyklostezka KČT č. 22 – úsek cyklotrasy
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu o nájmu pozemků s Povodím Labe, s. p. Hradec Králové pro stavební akci "Cyklotrasa KČT č. 22
Trutnov - Poříčí - úsek cyklotrasy"
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:15.06.2010 *
zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemků s Povodím Labe, s. p. Hradec Králové pro stavební akci
"Cyklotrasa KČT č. 22 Trutnov - Poříčí - úsek cyklotrasy"
[ 2010 - 678 ]
Cyklostezka KČT č. 22 - úsek cyklostezky"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu o nájmu pozemků s Povodím Labe, s. p. Hradec Králové pro stavební akci "Cyklotrasa KČT č. 22
Trutnov - Poříčí - úsek cyklostezky"
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:15.06.2010 *
zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemků s Povodím Labe, s. p. Hradec Králové pro stavební akci
"Cyklotrasa KČT č. 22 Trutnov - Poříčí - úsek cyklostezky"
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[ 2010 - 679 ]
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
zvolit přísedící Okresního soudu v Trutnově dle předloženého seznamu
[ 2010 - 680 ]
Volby 2010 - složení zastupitelstva města
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
stanovit počet členů Zastupitelstva města Trutnova pro volební období 2010 - 2014 na 33
[ 2010 - 681 ]
Svazek obcí Královská věnná města
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
vzít na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Královská věnná města ke dni 31.12.2009
[ 2010 - 682 ]
Logo města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím loga města Trutnova Klubem vozíčkářů na klubové pohledy
[ 2010 - 683 ]
Městský kamerový dohledový systém
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s nabídkou od firmy ADC, spol. s r. o., na rozšíření městského dohlížecího kamerového systému pro ul.
Zvonková a ul. Spojenecká v celkové ceně 799813,20 Kč vč. DPH dle předložené nabídky
ukládá
*
02.01 Urč:Bc. Povr
T:21.06.2010 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu s firmou ADC, spol. s r. o.
[ 2010 - 684 ]
Městský kamerový dohledový systém - smlouvy
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvy o užívání nebytových prostor pro městský kamerový dohledový systém dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Bc. Povr
T:21.06.2010 *
zajistit uzavření smlouvy s vlastníkem jednotlivých objektů
[ 2010 - 685 ]
Městské jesle Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
Zásady pro přijímání dětí do Městských jeslí Trutnov a ukončení jejich docházky s účinností od 01.07.2010
dle předloženého návrhu
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[ 2010 - 686 ]
Odměny pro ředitele ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ
rada města
stanovuje
*
01.01
*
obecný rámec pro přiznání odměn ředitelům ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ na rok 2010 dle předloženého návrhu
schvaluje
*
02.01
*
v souladu s obecným rámcem výši odměn uvedeným ředitelům dle předloženého návrhu
[ 2010 - 687 ]
Stacionář, pracoviště Náchodská 359
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na akci "Výměna oken ve Stacionáři pro zdravotně oslabené a tělesně
postižené, pracoviště Náchodská 359, Trutnov - II. etapa" dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:pí Bezděková
T:24.06.2010 *
uzavřít smlouvu o dílo s firmou SDT s. r. o., Zahradní 75, Trutnov
[ 2010 - 688 ]
VŘ "Oprava střechy v ZUŠ"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na akci "Oprava střechy v ZUŠ Trutnov - Školní 13" dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Tomáš Komárek
T:21.06.2010 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s firmou Pavel Illiev - GOS, Ve Vilkách 172, Trutnov - Volanov
[ 2010 - 689 ]
VŘ "Oprava elektroinstalace v ZUŠ"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na akci "Oprava elektroinstalace v ZUŠ Trutnov - Školní 13" dle předloženého
návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Tomáš Komárek
T:21.06.2010 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s firmou Elektro Michalička s. r. o., Polská 91, Trutnov
[ 2010 - 690]
Spolupráce s ČVUT Praha
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města poskytnout prostory pro realizaci výuky (počítačové učebny, posluchárna,
seminární učebny, kabinet) FEL ČVUT Praha v ZŠ V Domcích 488, Trutnov. Přesné vymezení prostor a
podmínek bude sjednáno mezi FEL ČVUT a ZŠ V Domcích 488.
[ 2010 - 691]
Spolupráce se Slezskou Univerzitou Oprava
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města poskytnout prostory pro realizaci výuky (počítačové učebny, posluchárna,
seminární učebny, kabinet) Fakultě veřejnoprávní Slezské Univerzity v Opavě v ZŠ V Domcích 488, Trutnov.
Přesné vymezení prostor a podmínek bude sjednáno mezi Slezskou Univerzitou Opava a ZŠ V Domcích
488.
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[ 2010 - 692 ]
Příští schůze RM
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 21. 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

