Město Trutnov – rada města
Zpracováno: 23.08.2010
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Majetek města
Nebytové prostory - záměr města
[ 2010 - 898 ]
Voletiny čp. 18
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 18 Voletiny (restaurace) o celkové výměře
421.18 m² (restaurace 61.32 m², klubovna 12.00 m², kuchyň 28.50 m², sklad 11.56 m², soc. zařízení 15.00
m², sklep 30.00 m², velký sál 179.10 m², jeviště 67.20 m², promítárna 16.50 m²)
,
Trutnov, na dobu neurčitou za nájemné nebytového prostoru ve výši 33600,- Kč/rok a za
nájemné za zařízení ve výši 2400.- Kč/rok + DPH za účelem provozování restaurace. Nájemce bude dále
hradit služby spojené s užíváním nebytového prostoru. 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. V současné době probíhá prodej nemovitostí bez upřednostnění
nájemce.
[ 2010 - 899 ]
Na Nivách čp. 57
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 57 Na Nivách (Country club Bonanza),
umístěné v I. NP o celkové výměře 123.80 m² (restaurace 43.00 m², bar 22.80 m², kuchyň 16.00 m²,
přípravna 18.00 m², sklady 13.00 m², chodba 5.00 m², 2x WC o celkové výměře 6.00 m², dále uzamčené
zadní vnitřní schodiště)
Trutnov, na dobu určitou 5 let za nájemné ve
výši 675,- Kč/m²/rok za restauraci, bar, 406,- Kč/m²/rok za kuchyň, přípravnu, sklady, chodbu, WC a nájemné
za schodiště dohodou ve výši 4601,- Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za
účelem provozování Country clubu Bonanza. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových
prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
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nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a
sázkové kanceláře. Nájemce bere na vědomí současný technický stav nebytového prostoru včetně
skutečnosti, že dochází k občasnému průsaku vody ze stráně do nebytového prostoru a současně souhlasí
s tím, že případné vzniklé škody si bude řešit vlastním pojištěním.
Různé
[ 2010 - 900 ]
Přístupová komunikace ke hřbitovu - Trutnov-Lhota
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o zřízení silničního sjezdu s Královéhradeckým krajem pro komunikaci ke hřbitovu ve
Lhotě
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:06.09.2010 *
zajistit uzavření smlouvy o zřízení silničního sjezdu s Královéhradeckým krajem
[ 2010 - 901 ]
UFFO Trutnov - parkoviště
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb pro parkovací technologii CrossPark, parkoviště UFFO,
Trutnov, včetně ceníku servisních prací
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:06.09.2010 *
zajistit uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb pro parkovací technologii CrossPark, parkoviště
UFFO Trutnov se společností Cross Zlín s. r. o.
[ 2010 - 902 ]
Krajský Program obnovy venkova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu o zajištění administrace krajského Programu obnovy venkova dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:06.09.2010 *
zajistit uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem
[ 2010 - 903 ]
"Přístupová komunikace ke hřbitovu ve Lhotě"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na akci "Přístupová komunikace ke hřbitovu v Trutnově - Lhotě"
schvaluje
*
02.01
*
text výzvy a zadávací podmínky výběrového řízení dle předloženého návrhu
*
02.02
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou dle předloženého návrhu
jmenuje
*
03.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
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[ 2010 - 904 ]
Mateřská škola Trutnov - rekonstrukce dětského hřiště
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na akci "Rekonstrukce dětského hřiště v Mateřské škole Trutnov - odloučené
pracoviště Horská 282" dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:pí Kubečková, ředitelka MŠ T:06.09.2010 *
uzavřít smlouvu o dílo s firmou GRAS SPOL s. r. o. 542 26 Horní Maršov 241
[ 2010 - 905 ]
Rekonstrukce atletické dráhy
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
informaci o úpravách zeminy atletického stadionu a o provedení opěrných zdí a přeložky kabelu ČEZ
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
schválit příspěvek TJ LOKO Trutnov ve výši 918000,- Kč.
[ 2010 - 906 ]
Střední průmyslová škola, Školní 101
rada města
podporuje
*
01.01
*
realizaci projektu "Podpora praktické výuky technických oborů na střední škole – SPŠ Trutnov", který bude
předložen do regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblasti podpory - 4.2 Podpora
rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti.
[ 2010 - 907 ]
Dětské hřiště u UFFA Trutnov"
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výběrem dodavatele na akci "Dětské hřiště u UFFA Trutnov" Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
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Ing. Hana Horynová
místostarostka

– TOJA, Praha 6

