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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2010 - 693 ]
Národní čp.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit prodej bytové jednotky - byt č
v I. NP v domě čp
v ul. Národní, v části města
Střední Předměstí, k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech
domu a pozemku st. p
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 21.01.2008 a Prohlášení vlastníka ze dne
18.12.2007 do vlastnictví vlastníků sousední bytové jednotky v domě čp
Národní ulice Trutnov
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, Trutnov, za
nabídnutou kupní cenu 855000,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 684000,- Kč, s
upřednostněním dle Zásad pro prodej..., § 10, odst. 4). (Nájemce bytové jednotky č. 213/3 nevyužil nabídky
k prodeji v 1. ani ve 2. kole prodeje)
[ 2010 - 694 ]
Železničářská čp. 493
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit prodej bytové jednotky č. 493/1 v I. nadzemním podlaží domu čp. 493 na st. p. 1827 v ul.
Železničářská, čp. 494 na st. p. 1828, čp. 495 na st. p. 1829, čp. 496 na st. p. 1830 a v budově bez čp/če na
st. p. 3835 náměstí Horníků, včetně spoluvlastnických podílů na domě a stavebních pozemcích, v části
města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 02.10.2006 a
Prohlášení vlastníka ze dne 08.08.2006 do vlastnictví právnické osoby zřízené z vlastníků jednotek
předmětných domů - Společenství vlastníků jednotek domu čp. 493 Železničářská a čp. 494 - 496 náměstí
Horníků v Trutnově, náměstí Horníků 496, Trutnov, IČO 27534545, dle Zásad pro prodej..., § 10,
odst. 4), za cenu 194838,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., - 14, odst. 1) za 155870,- Kč, s
upřednostněním dle Zásad pro prodej..., § 10, odst. 4) (nájemce nevyužil nabídky k prodeji v 1. ani ve 2. kole
prodeje)
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit vrácení jednotlivých kaucí ve výši 10000,- Kč neúspěšným žadatelům
[ 2010 - 695 ]
Benešova čp. 510
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit nové zveřejnění záměru města prodeje nebytového domu v čp. 510 Benešova (Odeon) na st. p.
192/4, spolu s pozemkem st. p. 192/4, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova,
obecným zveřejněním mimo Zásady pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, za minimální
nabídkovou kupní cenu 2581500,- Kč s dobou zveřejnění min. 30 dnů.
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový dům čp. 510 Benešova (Odeon)
na pozemku st. p. 192/4, spolu s pozemkem st. p. 192/4, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u
Trutnova do doby uskutečnění prodeje
[ 2010 - 696 ]
Zahradnictví v ul. Polská
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit nové zveřejnění prodeje nemovitostí - objekt bez čp/če na pozemku st. p. 3642, spolu s pozemkem
st. p. 3642 o výměře 904 m² a pozemkem p. p. 722/22 o výměře 3030 m², vše v části obce Dolní Předměstí,
v obci a k. ú. Trutnov, obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů, mimo Zásady pro prodej...., za minimální
nabídkovou cenu 7000000,- Kč.
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru pronájmu nemovitostí - objekt bez čp/če na pozemku st. p. 3642, spolu s pozemkem
st. p. 3642 o výměře 904 m² a pozemkem p. p. 722/22 o výměře 3030 m², vše v části obce Dolní Předměstí,
v obci a k. ú. Trutnov do doby uskutečnění prodeje
[ 2010 - 697 ]
Novodvorská čp. 949
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit prodloužení termínu úhrady kupní ceny a uzavření kupní smlouvy na prodej domu čp. 949
Novodvorská (Sanatorium MUDr. J. Bílka) na pozemku st. p. 3657/1, spolu s pozemkem st. p. 3657/1, p. p.
253/93, p. p. 245/6, p. p. 237/13 a p. p. 243/3, vše v k. ú. a obci Trutnov, v části města Střední Předměstí, v
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rozsahu znaleckého posudku ze dne 15.09.2009 do vlastnictví společnosti Sanatorium MUDr. J. Bílka, s. r.
o., Náměstí 14. října 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov, jednatelka Mgr. Zuzana Bílková, provozovna
Novodvorská 949, 541 01 Trutnov, IČ 481 71 484, za nabídnutou kupní cenu 7500000,- Kč do 31.10.2010.
Nemovitosti - různé
[ 2010 - 698 ]
Oblanov č.e. 21
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru prodeje nemovitostí - budovy 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
schvaluje
*
02.01
*
podmínky výběrového řízení prodeje nemovitostí - budovy 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 dle
předloženého návrhu
Nebytové prostory - záměr města
[ 2010 - 699 ]
Jihoslovanská čp. 31
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nebytového prostoru v čp. 31 Jihoslovanská, umístěného v I. NP o výměře 7.74 m², s ukončením nájemní
smlouvy dohodou ke dni 31.08.2010 s obchodní firmou Mammystic Czech s. r. o., se sídlem Dvůr Králové
nad Labem, Spojených národů 1221
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 31 Jihoslovanská, umístěný v I. NP o
výměře 7.74 m² (1 prodejna) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání 2190,- Kč/m²/rok za prodejnu,
kancelář, 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,
videoterminálu a sázkové kanceláře.
[ 2010 - 700 ]
Vodní ul. - výměník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout výměník bez čp./če na st. p. 4420 v k. ú. Trutnov, část obce
Vnitřní Město, a chodbu na p. p. 46 a p. p. 2727 v k. ú. Trutnov, přístupné z ul. Vodní, o celkové výměře
187.40 m² (2 místnosti 67.60 m² a 9.80 m², chodba 110 m²) občanskému sdružení Trutnov - město draka, se
sídlem Železničářská 507, Trutnov, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 50,- Kč/rok za celý nebytový
prostor, bez uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení skladu pro materiál
občanského sdružení Trutnov - město draka. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových
prostor k požadovanému způsobu využití, včetně případného zavedení el. energie a vody s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nájemce musí
umožnit přístup pracovníkům ČEZ k ventilové šachtě horkovodu ve výměníku i k vedení horkovodu v
chodbě.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2010 - 701 ]
Dlouhá čp. 646
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením nebytového prostoru žadateli s nejvyšší nabídkou včetně náhradníka na adrese:
čp. 646 ul. Dlouhá, umístěného v I. NP o celkové výměře 73.53 m² (1 prodejna 45.80 m², 1 sklad 13.82 m², 1
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úklidová komora 2.51 m², 1 šatna 9.20 m² a 1 WC 2.20 m²)
1.
, s názvem: Podnik výrobní a poskytující služby "STELDA", adresa hlavního místa pro
podnikání: 58-420 Lubawka, ul. Podgórze 58, Lubawka a
, s názvem: Podnik výrobní a
poskytující služby "STELDA"
, ZPU "STELDA", adresa hlavního
místa pro podnikání: 58-420 Lubawka, ul. Podgórze 58, Lubawka, za nájemné ve výši 2700,- Kč/m²/rok za
prodejnu, 1200,- Kč/m²/rok za místnost o výměře 13.82 m², 800,- Kč/m²/rok za šatnu, úklidovou komoru,
WC,za účelem zřízení kuchyňského studia
2
, s místem podnikání
Trutnov 2, za nájemné ve výši 2190,- Kč/m²/rok za
prodejnu, 1095,- Kč/m²/rok za místnost o výměře 13.82 m², 685,- Kč/m²/rok za šatnu, úklidovou komoru,
WC, za účelem zřízení občerstvení a čajovny.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, 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. Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor do 14 dnů od vyrozumění o
přidělení nebytového prostoru, bude předmětný nebytový prostor nabídnut dalšímu v pořadí.
[ 2010 - 702 ]
Jihoslovanská čp. 142
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
odvolání p. Č
, Trutnov, ve věci termínu ukončení nájemní smlouvy na
nebytový prostor v čp. 142 Jihoslovanská ul. o celkové výměře 42.90 m²
trvá
*
02.01
*
na usnesení rady města ze dne 18.01.2010 č. 2010-4/1
[ 2010 - 703 ]
Náchodská čp. 300
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy č. 174 ze dne 24.02.1999, včetně platných dodatků, uzavřené mezi městem Trutnov a
nájemcem společností Most k životu o. p. s., se sídlem Šikmá ul. čp. 300, Trutnov, na objekt čp. 300 Šikmá
ul. a přilehlých pozemků v k. ú. Poříčí u Trutnova, s uzavřením dodatku č. 5 ve věci vypuštění přilehlých
pozemků s parkovou zelení z nájemní smlouvy v tomto rozsahu:
- část p. p. 2/1 o výměře 7244 m²
p. p. 1/3 o výměře 659 m²
p. p. 1564/1 o výměře 1432 m²
vše v k. ú. Poříčí u Trutnova. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají beze změny.
[ 2010 - 704 ]
Společenské centrum - kavárna
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením nebytového prostoru na základě výsledků výběrového řízení žadateli včetně náhradníka na
adrese:
čp. 999 náměstí Republiky, Trutnov, "Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas", umístěné v I.
NP a I. PP o celkové výměře 192.70 m² (I. NP o výměře 125.50 m²: kavárna 104.30 m², zázemí kavárny
13.10 m², provozní schodiště 4.30 m², úklidová místnost 2.90 m², provozní výtah 0.90 m², I. PP o výměře
67.20 m²: sklad kavárny 27.60 m², zázemí kavárny 19.30 m², šatna 10.90 m², provozní schodiště 8.50 m²,
provozní výtah 0.90 m²)
1. U Kostela, s. r. o., se sídlem Trutnov, Školní 154 za nájemné ve výši 312000,- Kč za celý nebytový prostor,
za účelem provozování divadelní kavárny - Kafé Horn
2.
účelem provozování kavárny.

, Trutnov, za nájemné ve výši 300000,- Kč za celý nebytový prostor,za

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Nájemné za nebytové prostory budou ve výši 80 % z
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nabídnuté ceny a nájemné za movitý majetek (gastrozařízení a zařízení nábytkem) bude ve výši 20 % z
nabídnuté ceny + DPH, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za pronájem
nebytových prostor. Dále nájemce bude hradit náklady za služby spojené s provozem nebytových prostor
(teplo, el. energie, vodné a stočné, teplá užitková voda a pod.). Podmínkou pronájmu je zákaz kouření v
nebytových prostorách a v celém objektu, možnost omezení provozu kavárny po dobu produkce na sále dle
pokynů vedení SCT, zajištění provozu v průběhu akcí (občerstvení a pod. při divadelních představeních),
zajištění provozu typu catering (plesy, kongresy, vernisáže a pod.,). Nebude povoleno provozování kasina,
herny, videoterminálu a sázkové kanceláře. Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor
do 14 dnů od vyrozumění o přidělení nebytového prostoru, bude předmětný nebytový prostor nabídnut
dalšímu v pořadí.
schvaluje
*
02.01
*
vyřazení firmy PPF Media a. s., Praha 4, Na Pankráci 1658/121 z výběrového řízení
[ 2010 - 705 ]
PKS Bojiště - plán investic a údržby pro r. 2010
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pro rekonstrukci oplocení areálu PKS Bojiště firmu
Hertvíkovice, Hertvíkovice 11, dle předloženého návrhu

- Kovářství, Mladé Buky -

ukládá
*
02.01 Urč:p
T:02.08.2010 *
zajistit provedení rekonstrukce oplocení areálu PKS Bojiště firmou Milan POSTRACH - Kovářství, Mladé
Buky - Hertvíkovice, Hertvíkovice 11
[ 2010 - 706 ]
Na Nivách čp. 57
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nebytového prostoru v čp. 57 Na Nivách - Country club Bonanza nájemci
Trutnov, se snížením nájemného o 50 % po dobu od 01.06.2010 do 30.06.2010
[ 2010 - 707 ]
Horská čp. 220
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
u nebytového prostoru v čp. 220 Horská, umístěného 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
uzavřením podnájemní smlouvy na část nebytových prostor o výměře cca 60 m² mezi nájemcem firmou
TRESO logistik, a. s. Zlín, se sídlem Kubánské náměstí 1268/9, Praha 10 - Vršovice a podnájemcem firmou
DCU, s.r.o., Hradební 12, Trutnov
Nebytové prostory - různé
[ 2010 - 708 ]
Na Nivách čp. 568
rada města
souhlasí
*
01.01
*
aby na adrese Na Nivách čp. 568 (dům na st. p. 535/1 v k. ú. Trutnov, část obce Střední Předměstí) bylo
umístěno sídlo společnosti BK - servis, spol. s r. o., se sídlem Na Nivách 568, Trutnov, a aby toto sídlo bylo
zapsáno v obchodním rejstříku.
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Pozemky - záměr města
[ 2010 - 709 ]
p. p.
.ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat
v k. ú. Starý Rokytník za
účelem využití jako manipulační plocha za nabízenou cenu 120,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí. Zveřejnění zaslat p.
, Trutnov.
[ 2010 - 710 ]
p. p. 1441/7, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat spol. Bateson plus s. r. o. část p. p. 1441/7 (2178 m²) v k. ú. Poříčí u
Trutnova za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny za nabízenou cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 711 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
v k.
ú. Trutnov za účelem pastvy a sečení trávy za nájemné 0.20 Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv
výstavba, kromě dočasného oplocení, není povolena.
[ 2010 - 712 ]
p. p
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
v k. ú. Trutnov
za účelem umístění směrové tabule k označení provozovny za nájemné 1500,- Kč/m² pohledové plochy/rok
na dobu neurčitou. V době zveřejnění bude předloženo stanovisko nájemce
[ 2010 - 713 ]
p. p. 2202/14, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2202/14 (cca 100 m²) v k. ú. Trutnov Společenství
vlastníků pro dům Zámečnická čp. 613 až 615, Trutnov, za účelem stávající parkovací plochy za nájemné 3,Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv jiná výstavba není na pozemku povolena.
[ 2010 - 714 ]
p. p. 1564/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1564/1 (1415 m²), p. p. 2/1 (6551 m²) a p. p. 1/3 (630 m²) v
k.ú. Poříčí u Trutnova společnosti Most k životu o. p. s., Trutnov, za účelem údržby a užívání stávající
parkové zeleně a na zajištění přístupu k budově čp. 300 za nájemné 0.10 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv jiná
výstavba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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[ 2010 - 715 ]
p. p. 3065, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města směny pozemků, t.j. část p. p
v majetku města Trutnova
za část p. p
v majetku
, vše v k. ú. Starý
Rokytník s tím, že náklady na směnu budou hrazeny každou stranou z jedné poloviny.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2010 - 716 ]
p. p. 942/5, k. ú. Bojiště u Trutnova a další
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit přijetí daru, t.j. p. p. 942/5 (cca 5169 m²), p. p. 987/2 (cca 103 m²), p. p. 988/1 (646 m²), p. p. 1197
(1752 m²), p. p. 1254 (5610 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova, část p. p. 561/2 (cca 1777 m²), p. p. 599/3 (23 m²),
p. p. 601/2 (152 m²), p. p. 602/1 (152 m²), p. p. 605/6 (40 m²), p. p. 605/8 (76 m²), p. p. 606/3 (30 m²), p. p.
607/3 (90 m²) a p. p. 608/6 (3 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou od Královéhradeckého kraje, Správy silnic
Královéhradeckého kraje s tím, že náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí, hradí
kupující
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
nesouhlasit s převodem p. p. 942/10 (933 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova a st. p. 171 (5 m²), p. p. 311/3 (237
m²), p. p. 577/15 (77 m²), části p. p. 561/2 (cca 95 m²) a p. p. 583/9 (150 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou
na město Trutnov.
[ 2010 - 717 ]
p. p.
k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit výkup podílu na p. p.
v k. ú. Oblanov od
za kupní cenu
120,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí, hradí kupující a kupní
cena bude uhrazena do 30 dnů po zápisu vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
[ 2010 - 718 ]
p. p. 2128/3, k.ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
nesouhlasit s prodejem části p. p. 2128/3 (200 m²) v k. ú. Trutnov
zahrádkářským účelům

k

[ 2010 - 719 ]
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
souhlasit s prodejem části 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.
[ 2010 - 720 ]
p. p
k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
souhlasit s prodejem části p. p
v k. ú. Bohuslavice nad Úpou p.
a p.
za účelem rozšíření vlastních pozemků za nabízenou cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
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Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2010 - 721 ]
p. p. 288/2, k.ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 290020 na pronájem p. p. 288/2 (537 m²) v k.ú. Horní Staré Město z
důvodu nepotřebnosti pronájmu.
[ 2010 - 722 ]
p. p. 365/2, k.ú. Oblanov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 365/2 (113 m²) v k. ú. Oblanov
Š
a ukládá žadatelce odklidit
násypy hlíny do 30.06.2010. Vyklizený pozemek bude k tomuto dni předán
(Lesy a parky
Trutnov s. r. o.)
bere na vědomí
*
02.01
odstoupení
Š
298/7.

*
od žádosti na prodej části p. p

v k. ú. Oblanov dle usnesení ZM 2008-

[ 2010 - 723 ]
p. p. 560/1, p. p. 7, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. ČEZ Teplárenská, a. s., na části p. p. 560/1 a p. p. 7 v k.
ú. Bohuslavice nad Úpou, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby bezkanálové teplovodní
přípojky v celkovém rozsahu 28 m². Jednotková cena činí 40,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 724 ]
p. p. 2013/8, p. p. 2732/1, 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. 2013/8 a p. p. 2732/1 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 240 m².
Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2010 - 725 ]
p. p. 1529, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1529 (cca 500 m²) v k. ú. Trutnov
nájemné 0.20 Kč/m²/rok na dobu neurčitou

Š

za účelem sečení trávy za

[ 2010 - 726 ]
p. p. 1501/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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.
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[ 2010 - 727 ]
p. p. 2904, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2904 (cca 8 m²) v k. ú. Trutnov
kůlny za nájemné 10,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou

za účelem umístění stávající

[ 2010 - 728 ]
p. p. 1823/16, k.ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1823/16 (cca 220 m²) v k. ú. Horní Staré Město pí Zdeňce Valáškové, 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.
[ 2010 - 729 ]
p. p. 136/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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.
[ 2010 - 730 ]
p. p. 292/1, k.ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 292/1 (cca 300 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova
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 - 731 ]
p. p. 311/1, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 311/1 (cca 975 m²) v k. ú. Voletiny
Š
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 - 732 ]
p. p. 2325/1, p. p. 1828/3, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. VČP Net, s. r. o., na části p. p. 2325/1 a na části p. p.
1828/3 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby plynárenského zařízení - NTL
plynovod a přípojky pro rodinný dům. Rozsah věcného břemene bude vymezen geometrickým plánem.
Jednotková cena 50.- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2010 - 733 ]
st. p. 1850, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. ČEZ Teplárenskiá, a. s., na části st. p. 1850 v k. ú.
Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby bezkanálové teplovodní přípojky v celkovém
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rozsahu 7 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 734 ]
p. p. 115/13 a další, k.ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. FM SERVIS TRUTNOV, s. r. o., na částech p. p. 115/13,
p. p. 115/18 a p. p. 1624 v k. ú. Poříčí u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby
vodovodní a kanalizační přípojky v celkovém rozsahu 351 m². Jednotková cena činí 117.- Kč/m² + 20 %
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2010 - 735 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244
[ 2010 - 736 ]
Lípová čp. 95 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníka na
adrese
Lípová 95 o vel. 1+2 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
7252,- Kč
50764,- Kč
2.
5000,- Kč
50000,- 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.
souhlasí
*
02.01
*
s vyřazením z výběrového řízení na bytovou jednotku Lípová 95
[ 2010 - 737 ]
Spojka čp. 142 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou na adrese:
Spojka 142 o vel. 1+2 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
4535,- Kč
50000,- Kč
(vrátí byt 1+1)
Nájemní smlouva bude uzavřena vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění o přidělení
bytu
souhlasí
*
02.01
*
s vyřazením z výběrového řízení na b.j. Spojka 142
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[ 2010 - 738 ]
Dlouhá čp. 573 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou na adrese:
Dlouhá 573 o vel. kk+1, č. bytu 2, standardní byt (dříve I. kat.)
předplatné nájemné
1.
65000,- Kč
Nájemní smlouva bude uzavřena vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění o přidělení
bytu.
[ 2010 - 739 ]
Krakonošovo náměstí čp. 132 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníka na
adrese
Krakonošovo náměstí 132 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
(vrátí byt 1+3) 4000,- Kč
70000,- Kč
2.
5600,- Kč
51000,- 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 - 740 ]
Barvířská čp. 27 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Barvířská 27 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.), číslo bytu 11, 4. podlaží, bude
pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň
předplacení nájemného. Předplacení nájemného bude v minimální výši 50000,- Kč. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2010 - 741 ]
Spojenecká čp. 61 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Spojenecká 61 o vel. 1+4 standardní byt, číslo bytu 2, 2. podlaží, bude pronajímán na
základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň předplacení
nájemného. Předplacení nájemného bude v minimální výši 50000,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
[ 2010 - 742 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců s
na byt Krakonošovo
náměstí 15 o vel. 1+2 standardní byt (dříve II. kat.) za podmínky řádného placení nájemného, služeb,
hrazení dluhu na bytě Krakonošovo nám. 15 a nákladů spojených s podáním výpovědi z nájmu bytu měsíční
částkou ve výši 1000,- Kč počínaje měsícem červencem 2010
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[ 2010 - 743 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu č. 2 Na Dvorkách 244 na dobu určitou 3 měsíce
[ 2010 - 744 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt Blanická 170 o vel. 1+2 byt se sníženou kvalitou (dříve IV. kat.) s
na dobu určitou 1 rok.
[ 2010 - 745 ]
Dlouhá čp. 646 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Dlouhá 646 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.), číslo bytu 12, 3 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 - 746 ]
VZ "Dodavatel mobilního štěpkovače"
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledek hodnocení zakázky Lesů a parků Trutnov s. r. o. "Dodavatel mobilního štěpkovače"
schvaluje
*
02.01
*
firmu greenMech s. r. o. 69108 Bořetice 9 vítězem zakázky "Dodavatel mobilního štěpkovače"
Finanční záležitosti
[ 2010 - 747 ]
Rozpočet města na rok 2010-rozpočt. opatření č. 2
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit "Změny rozpočtu města Trutnov na rok 2010 - rozpočtové opatření č. 2" dle předloženého návrhu
[ 2010 - 748 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč Sportovnímu klubu Horní Staré Město na pořádání Dětského dne
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč Klubu bratří Čapků Trutnov na organizaci besed a přednášek s
Čapkovskou tématikou a návštěvu výstavy J. Čapek v Pardubicích
*
01.03
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč
jako příspěvek na účast na Mistrovství světa v
bowlingu 2010 v Mnichově
*
01.04
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč p
jako příspěvek na organizaci Romského
fotbalového turnaje za předpokladu, že předloží vyúčtování předchozího příspěvku
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*
01.05
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč Domovu důchodců Lampertice jako příspěvek na 12. ročník
Krkonošských gerontologických dnů
[ 2010 - 749 ]
Závěrečný účet města za rok 2009
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
celoroční hospodaření města a návrh "Závěrečného účtu města Trutnova za rok 2009" včetně zprávy
auditorské společnosti o výsledku přezkoumání hospodaření města
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit celoroční hospodaření města a "Závěrečný účet města Trutnova za rok 2009" včetně zprávy
auditorské společnosti o výsledku přezkoumání hospodaření města bez výhrad
*
02.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit rozdělení výsledku hospodaření podnikatelské (hospodářské) činnosti města za rok 2009
[ 2010 - 750 ]
Úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit přijetí úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu
[ 2010 - 751 ]
Darovací smlouva - přijetí daru
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přijetí finančního daru na výstavbu, vybavení a financování Společenského centra Trutnovska pro kulturu a
volný čas od společnosti PORFIX CZ, a. s., Kladská 464, Trutnov 3, IČ 60108924
pověřuje
*
02.01
*
Mgr. Ivana Adamce, starostu města, podpisem darovací smlouvy
[ 2010 - 752 ]
Novela obecně závazné vyhlášky č. 9/2003
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 9/2003 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj v předloženém znění
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
pověřit starosta města Trutnova vyhlásit plné znění obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj
Různé
[ 2010 - 753 ]
Poskytování příspěvků na opravu podloubí - MPZ
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit program o poskytování příspěvků na opravu podloubí Městské památkové zóny Trutnov dle
předloženého návrhu
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[ 2010 - 754 ]
Půjčka ze SFRB
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech
, Trutnov, ze dne 01.11.2002
pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 55000,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:28.06.2010 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech
[ 2010 - 755 ]
VŘ "V bílé stopě k sousedům"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na nákup sněžné rolby pro úpravu lyžařské běžecké stopy
schvaluje
*
02.01
*
text výzvy a zadávací podmínky výběrového řízení dle přiloženého návrhu
*
02.02
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou dle předloženého návrhu
jmenuje
*
03.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
[ 2010 - 756 ]
Organizační řád Muzea Podkrkonoší v Trutnově
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit Organizační řád Muzea Podkrkonoší v Trutnově
[ 2010 - 757 ]
Dar skulptury draka městu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím daru v podobě skulptury draka od společnosti Autostyl, spol. s r. o., Trutnov, u příležitosti 750 let
první písemné zmínky o městě Trutnově
[ 2010 - 758 ]
Sledování polohy vozidel
rada města
ruší
*
01.01
*
výběrové řízení na sledování polohy vozidel
[ 2010 - 759 ]
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 58/53
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 58/53, vydané Ministerstvem vnitra ČR v rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy" v
předloženém znění
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[ 2010 - 760 ]
Oprava střechy v ZUŠ, Školní 13
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.06.2010 *
schválit způsob financování akce "Oprava střechy v ZUŠ Trutnov - Školní 13" v letech 2010 - 2011 dle
předloženého návrhu
[ 2010 - 761 ]
VŘ"Rekonstrukce sociálních zařízení v ZUŠ Trutnov"
rada města
ruší
*
01.01
*
výběrové řízení na akci "Rekonstrukce sociálních zařízení v ZUŠ Trutnov, Školní 13 – I. etapa"
[ 2010 - 762 ]
Parkování na místních komunikacích
rada města
vydává
*
01.01
*
nařízení města Trutnova č. 5/2010, kterým se mění příloha nařízení města Trutnova č. 3/2004, o vymezení
oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla
schvaluje
*
02.01
*
ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo na jejich určených úsecích v
navrženém znění
[ 2010 - 763 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
prodej textilního zboží p
pod podloubím obchodního centra Centr - Šubrt s. r. o. na
Horské ulici v období od 21.06.2010 do 24.12.2010
nesouhlasí
*
02.01
*
s prodejem lesních plodů a sezónního ovoce (jahod) pro
Č
na Horské ulici (pod schody OD
Máj)
*
02.02
*
s prodejem jahod pro
na Horské ulici (pod schody OD Máj)
ukládá
*
03.01 Urč:Ing. Kopecký
T:28.06.2010 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
[ 2010 - 764 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 28. 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

