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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2010 - 908 ]
Vodní ul. septik na st. p.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
schválit prodej ideální jedné poloviny septiku umístěného na pozemku st. p.
Vodní ulice, v
části obce Střední Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov za nabídkovou cenu 34720,- Kč, do vlastnictví
Trutnov
[ 2010 - 909 ]
Horská čp. 142
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 142 na st. p. 10/1 v ul. Horská, spolu s pozemkem st. p. 10/1, v části
města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 24.06.1999 novým
obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez
upřednostnění nájemce na dobu minimálně 60 dnů za minimální nabídkovou kupní cenu 1200000,- Kč.
[ 2010 - 910 ]
Oblanov č.e. 21
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
schválit vítězem výzvy realitním kancelářím na zajištění zájemců o koupi nemovitostí - rekreační chaty č.e.
21 Oblanov na pozemku st. p. 62, spolu s pozemkem st. p. 62 a p. p. 147/15 v k. ú. Oblanov, v obci Trutnov,
z majetku města Trutnova realitní kancelář DOBRĚ BYDLO, s. r. o., Jihoslovanská 36, Trutnov, IČ 25973851
[ 2010 - 911 ]
Horská čp. 65
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
schválit prodej domu čp. 65 na pozemku st. p. 5/2 ulice Horská, spolu s pozemkem st. p. 5/2 a p. p. 1976
(parkoviště), včetně příslušenství věci hlavní (dřevěné kolny na pozemku st. p. 5/2), vše v obci Trutnov, části
města a k. ú. Horní Staré Město, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 16.3.2009, do
vlastnictví Ing. Milana Hrstky, trvale bytem Horní Kostelec, Souběžná 186, Červený Kostelec, za nabídnutou
kupní cenu 2810000,- Kč.

4

[ 2010 - 912 ]
Zahradnictví v ulici Polská
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
neschválit prodej 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, v rozsahu znaleckého posudku – aktualizace ze dne 14.10.2009 do vlastnictví PLANTAE, s. r. o.,
Regnerova 493, Úpice, IČ 27532542, za nabídnutou kupní cenu 1690500,- Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2010 - 913 ]
Jihoslovanská čp. 26
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádost
ze dne 30.07.2010 ve věci nebytového prostoru Jihoslovanská čp. 26
*
01.02
*
výpověď z nájmu nebytového prostoru v čp. 26 Jihoslovanská, v I. NP o výměře 6.20 m² (1 místnost) ze
strany nájemce firmy CENTRUM ZDRAVÍ s. r.o., se sídlem Praha 2, Americká 444/4, s termínem ukončení
nájemního vztahu ke dni 31.10.2010
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 26 Jihoslovanská, umístěný v I. NP o
výměře 6.20 m² (1 místnost) na dobu neurčitou s úvodní cenou pro jednání ve výši 2190,- Kč/m²/rok za
prodejnu, kanceláře, 1095,- Kč/m²/rok za provozovnu služeb, 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 - 914 ]
Dlouhá čp. 644
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nebytového prostoru v čp. 644 Dlouhá, umístěného v I. NP o celkové výměře 115.80 m² (zádveří 9.00 m²,
prostor cukrárny 64.70 m², WC návštěvníků - ženy + imobilní 2.45 m², WC návštěvníků - muži 4.20 m², sklad
9.60 m², sklad obalů 0.55 m², sklad odpadků 1.30 m², přípravna zmrzliny 15.50 m², WC personálu + úklidová
nika 3.05 m², šatna + denní místnost personálu 5.45 m²) s ukončením nájemní smlouvy s
, Trutnov, ke dni 30.11.2010
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 644 Dlouhá, umístěné v I. NP o celkové
výměře 115.80 m² (zádveří 9.00 m², prostor cukrárny 64.70 m², WC návštěvníků - ženy + imobilní 2.45 m²,
WC návštěvníků - muži 4.20 m², sklad 9.60 m², sklad obalů 0.55 m², sklad odpadků 1.30 m², přípravna
zmrzliny 15.50 m², WC personálu + úklid. Nika 3.05 m², šatna + denní místnost personálu 5.45 m²) na dobu
určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 2190,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, 1095,- Kč/m²/rok za
sklad, chodbu, provozovnu služeb, 685,- Kč/m²/rok za šatnu, úklidovou komoru, WC, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor
k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a
sázkové kanceláře.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2010 - 915 ]
Revoluční čp. 20
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 20 Revoluční, umístěné v I. NP, II. NP a sklepu
budovy kina Vesmír o celkové výměře 107.10 m² (1 bar 54.10 m², sklady a chodby o celkové výměře 44.60
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m² a sociální zařízení o celkové výměře 8.40 m²) s firmou Espresso Bar s. r. o., se sídlem Trutnov,
Palackého 382, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok za nájemné ve výši 1621.20 Kč/m²/rok za bar,
810.50 Kč/m²/rok za sklady a chodby a 648.50 Kč/m²/rok za sociální zařízení, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování baru.
ukládá
*
02.01 Urč:p. Libor Kasík
T:20.09.2010 *
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v čp. 20 Revoluční s firmou Expresso Bar s. r. o.
[ 2010 - 916 ]
Krakonošovo náměstí čp. 73
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na pronájem reklamní plochy na budově čp. 73 Krakonošovo náměstí, ze strany ul.
Horská - 2 vývěsky, se slevou nájemného ve výši 50 % za období červenec a srpen 2010 firmě Reality pro
ŽIVOT, s. r. o., se sídlem Praha 9, Skloněná 921/7
[ 2010 - 917 ]
Dlouhá čp. 645
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 645 Dlouhá, umístěné v I. NP o celkové výměře 73.53 m²
(prodejna 45.80 m², sklad 13.82 m², šatna 9.20 m², úklidová komora 2.51 m² a WC 2.20 m²) s ponecháním
nebytového prostoru v užívání
Trutnov 2
Pozemky - záměr města
[ 2010 - 918 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat
v k. ú. Trutnov
za účelem rozšíření vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 919 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města odprodat část p. p.

v k. ú. Trutnov do spoluvlastnictví

za účelem rozšíření vlastních pozemků za
nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z
převodu nemovitostí.
[ 2010 - 920 ]
p. p
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat
za kupní cenu 250,- Kč/m² a
za kupní cenu 600,- Kč/m², vše v k. ú. Trutnov,
za účelem
rozšíření svých pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu
nemovitostí.
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[ 2010 - 921 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p
v k. ú. Trutnov za kupní cenu 250,- Kč/m²
za účelem rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 922 ]
p. p. 882/2, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 882/2 (cca 130 m²) v k.ú. Lhota u Trutnova
za nájemné 1,- Kč/m²/rok na zahrádku s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů není povolena
[ 2010 - 923 ]
p. p. 2325/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2325/1 (230 m²) v k. ú. Trutnov
za účelem výstavby přístupové komunikace pro plánovanou výstavbu šesti rodinných
domů za nájemné 1,- Kč/m²/rok na dobu určitou 3 let
[ 2010 - 924 ]
p. p. 320/4, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 320/4 (cca 420 m²) v k. ú. Horní Staré Město
za účelem rozšíření zázemí u domu za nájemné 2,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že
jakákoliv výstavba a výsadba stromů není povolena.
[ 2010 - 925 ]
p. p. 1163/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1163/2 (cca 250 m²) v k. ú. Horní Staré Město
za účelem rozšíření zázemí domu za nájemné 2,- Kč/m²/rok na dobu
neurčitou s tím, že se povoluje dočasné oplocení pozemku a jakákoliv další výstavba a výsadba stromů není
povolena.
[ 2010 - 926 ]
p. p. 2472/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout a následně prodat část p. p. 2472/1 (cca 300 m²) v k. ú. Trutnov
společnosti JAMIM s. r. o. za následujících podmínek:
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 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
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[ 2010 - 927 ]
p. p. 2625/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout a následně prodat část p. p. 2625/1 (cca 2159 m²) v k. ú. Trutnov
společnosti MONOCON s. r. o. za účelem výstavby potápěčského centra za následujících podmínek:
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do kolaudace stavby, t.j. do 31.12.2015
- pozemek bude pronajat za účelem výstavby "Potápěčského centra Trutnov" za nájemné 1,- Kč/m²/rok
- kupní cena je dohodnuta ve výši 50,- Kč/m²
- kupní smlouva bude podepsána do 60 dnů po kolaudaci stavby
- nájemce a budoucí kupující si zajistí vynětí z lesního půdního fondu na vlastní náklady
- bude zachována pěšina vedoucí nad řekou z Trutnova do Horního Starého Města
- v případě, že nedojde k výstabě a pozemky budou již odlesněny, budou pozemky na náklady nájemce
uvedeny do původního stavu, t.j. zalesněny a převedeny na lesní půdu
-náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí, hradí kupující
[ 2010 - 928 ]
p. p. 487/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 487/8 (350 m²) v k. ú. Trutnov
,z
toho 16 m² za účelem umístění chatky za nájemné 10,- Kč/m²/rok a 334 m² k zahrádkářským účelům za
nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu určitou 5 let s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být
schválena pronajímatelem.
[ 2010 - 929 ]
p. p. 2504h, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2504 (2 m²) v k. ú. Trutnov společnosti EHReality s. r. o.
za účelem umístění směrové cedule na ubytování Dolníky, za nájemné 1500,- Kč/m² pohledové plochy/rok
[ 2010 - 930 ]
p. p. 97/1, k.. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s obecným zveřejněním prodeje p. p. 97/1 (667 m²) v k. ú. Dolní Staré Město. Minimální kupní cena je 300,Kč/m². Pozemek je určen pro bydlení - rodinné domy městského charakteru. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2010 - 931 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
zrušit usnesení zastupitelstva města 2009-288/9 a 2009-203/7 na prodej části p. p
z důvodu odstoupení žadatelů od žádosti.
[ 2010 - 932 ]
p. p
, k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
zrušit usnesení zastupitelstva města 2009-9/1 ze dne 23.02.2009 na prodej části p. p
(rodinné důvody).
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v k. ú. Trutnov

v k. ú. Oblanov

[ 2010 - 933 ]
p. p
a další, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
se směnou části p. p
v k. ú. Lhota u Trutnova v majetku
a
část p. p.
v k. ú. Lhota u Trutnova v majetku města Trutnova, s doplatkem rozdílné výměry za
kupní cenu 125,- Kč/m² a s tím, že náklady spojené se směnou budou hrazeny každou stranou z jedné
poloviny.
[ 2010 - 934 ]
p. p. 104/10 a další, k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit s výkupem p. p. 104/10 (545 m²) v k. ú. Oblanov od Zemědělského družstva Trutnov se sídlem ve
Volanově za kupní cenu dle znaleckého posudku za obvyklou cenu 50,- Kč/m² s tím, že město uhradí
veškeré náklady spojené s převodem mimo daně z převodu nemovitostí.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit s bezúplatným převodem p. p. 104/13 (182 m²) a 104/14 (93 m²) v k. ú. Oblanov od
Královéhradeckého kraje. Náklady spojené s převodem pozemků hradí obdarovaný.
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit s výkupem p. p.
v k. ú. Oblanov od
za kupní cenu dle
znaleckého posudku za obvyklou cenu 50,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem, mimo daně z
převodu nemovitostí, hradí město
*
01.04 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
se záměrem města zveřejnit směnu pozemků, t.j. p. p. 280/3 (1030 m²) a části p. p. 549 (cca 300 m²) v k. ú.
Oblanov v majetku ČR za p. p. 1021/2 v k. ú. Volanov v majetku města Trutnova s Lesy České republiky s.
p., s tím, že náklady na dělení pozemků hradí město Trutnov.
[ 2010 - 935 ]
p. p. 149/10 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
nesouhlasit s prodejem p. p. 149/10 (2333 m²), p. p. 2360 (134 m²) a p. p. 149/12 (904 m²) v k. ú. Trutnov
spol. AKNELA za účelem výstavby vodní elektrárny.
[ 2010 - 936 ]
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit s prodejem p. p.
v k. ú. Horní Staré Město
za
účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 937 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit s prodejem části p. p.
v k. ú. Trutnov
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 938 ]
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit s prodejem p. p.
v k. ú. Horní Staré Město
za
účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
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převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 939 ]
p. p. 582/1, st. p. 146, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit s prodejem p. p. 582/1 (1171 m²) a st. p. 146 (57 m²) v k. ú. Volanov firmě ATS - servis, v. o. s., za
kupní cenu 250,- Kč/m², včetně budovy bez čp. na st. p. 146 za symbolickou 1,- Kč, za účelem vybudování
objektu pro prodej a distribuci autodílů s nočním dokem na zboží za podmínky, že do objektu bude vestavěn
výklenek nebo vestibul pro zastávku MHD. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma
daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 940 ]
st. p.
k.ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit s prodejem podílu na st. p
v k. ú. Trutnov, ul. Blanická,
za nabízenou cenu ve výši 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z
převodu nemovitostí.
[ 2010 - 941 ]
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit s prodejem části p. p
v k.ú. Horní Staré Město
za nabízenou
cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 942 ]
p. p.
k.ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit s prodejem části p. p.
v k. ú. Trutnov p.
za kupní cenu 250,Kč/m² za účelem rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma
daně z převodu nemovitostí.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
nesouhlasit s prodejem části p. p.
v k. ú. Trutnov, které jsou užívány vlastníky sousedních
nemovitostí.
[ 2010 - 943 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
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 - 944 ]
p. p. 2855, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit s prodejem části p. p. 2855 (cca 43 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek dům Polská
221, Trutnov, za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že náklady spojené s
převodem hradí kupující.
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[ 2010 - 945 ]
p. p. 1261/1, k. ú. Kocbeře
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit s prodejem části p. p. 1261/1 (cca 25 m² ± 20 %) v k. ú. Kocbeře společnosti Ředitelství silnic a
dálnic ČR Hradec Králové za účelem vybudování odvodňovacího příkopu silnice 1/37 Trutnov - Jaroměř.
Pozemek bude prodán před kolaudací stavby za kupní cenu dle znaleckého posudku, náklady spojené s
převodem hradí kupující.
souhlasí
*
02.01
*
s pronájmem části p. p. 1261/1 (cca 25 m² ± 20 %) v k. ú. Kocbeře společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR
Hradec Králové za účelem vybudování odvodňovacího příkopu silnice 1/37 Trutnov - Jaroměř za nájemné ve
výši 100,- Kč/m²/rok.
[ 2010 - 946 ]
p. p. 780/2, k.ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit s prodejem části p. p. 780/2 (cca 141 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků U Hřiště
382 - 383 Trutnov za účelem zřízení parkovacích stání za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že náklady spojené
s převodem mimo daně z převodu nemovitostí hradí kupující.
souhlasí
*
02.01
*
s pronájmem části p. p. 780/2 (cca 141 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků U Hřiště 382 383 Trutnov za účelem zřízení parkovacích stání za nájemné ve výši 2,- Kč/m²/rok na dobu určitou do doby
prodeje pozemku.
[ 2010 - 947 ]
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit s prodejem části p. p. 780/2 (cca 138 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství pro dům U Hřiště
375 - 376 v Trutnově, za účelem zřízení parkovacích stání za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že náklady
spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující. Do doby prodeje bude pozemek
pronajat za nájemné 2,- Kč/m²/rok.
souhlasí
*
02.01
*
s pronájmem části p. p. 780/2 (cca 138 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství pro dům U Hřiště 375 376 v Trutnově, za účelem zřízení parkovacích stání za nájemné 2,- Kč/m²/rok na dobu určitou do doby
prodeje pozemku.
[ 2010 - 948 ]
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit s prodejem části p. p. 780/2 (cca 141 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků jednotek
U Hřiště 379 - 380 v Trutnově, za účelem zřízení parkovacích stání za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že
náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
souhlasí
*
02.01
*
s pronájmem části p. p. 780/2 (cca 141 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků jednotek U
Hřiště 379 - 380 v Trutnově, za účelem zřízení parkovacích stání za nájemné 2,- Kč/m²/rok na dobu určitou
do doby prodeje pozemku
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[ 2010 - 949 ]
p. p. 780/4, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit s prodejem části p. p. 780/4 (cca 88 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků jednotek
U Hřiště 373 - 374 Trutnov, za účelem zřízení parkovacích stání za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že náklady
spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující. Do doby prodeje bude pozemek
pronajat za nájemné 2,- Kč/m²/rok.
souhlasí
*
02.01
*
s pronájmem části p. p. 780/4 (cca 88 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků jednotek U Hřiště
373 - 374 Trutnov, za účelem zřízení parkovacích stání za nájemné 2,- Kč/m²/rok na dobu určitou do doby
prodeje pozemku.
[ 2010 - 950 ]
p. p. 780/2, k.ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit s prodejem části p. p. 780/2 (cca 150 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství pro dům U Hřiště
377 - 378,Trutnov, za účelem zřízení parkovacích stání (zatravňovací dlažba) za kupní cenu 250,- Kč/m² s
tím, že náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
souhlasí
*
02.01
*
s pronájmem části p. p. 780/2 (cca 150 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství pro dům U Hřiště 377 378,Trutnov, za účelem zřízení parkovacích stání (zatravňovací dlažba) za nájemné 2,- Kč/m²/rok na dobu
určitou do doby prodeje pozemku
[ 2010 - 951 ]
p. p. 2085/3 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
souhlasit se změnou termínu na vydání stavebního povolení na budoucí stavby v prostoru bývalých kasáren
společnosti Protivítr-invest s. r. o. na 30.04.2011 (nájemní smlouva s dohodou o budoucí smlouvě kupní č.
280001)
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2010 - 952 ]
p. p. 1561/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se snížením výměry p. p. 1561/2 na cca 170 m² v k. ú. Poříčí u Trutnova, pronajaté dle nájemní smlouvy č.
980324
. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají beze změny.
[ 2010 - 953 ]
p.p. 1383/3, p.p. 1383/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 1383/3 (1287 m²) a část p. p. 1383/1 (cca 97 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova
za účelem využití jako skladovací plocha za nájemné 2,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou
s tím, že jakákoliv výstavba, výsadba stromů a parkování vozidel není povoleno.
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[ 2010 - 954 ]
p. p. 106/5, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 106/5 (1112 m²) v k. ú. Volanov
za účelem sečení trávy za nájemné
0.10 Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů není povolena.
[ 2010 - 955 ]
p. p. 722/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 722/8 (cca 100 m²) v k. ú. Trutnov k zahrádkářským účelům
nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů není povolena.

za

[ 2010 - 956 ]
p. p. 131/2 a další, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 131/2 (9650 m²), p. p. 124/2 (277 m²) a p. p. 127/1 (1709 m²) v k. ú. Bohuslavice nad
Úpou TJ JISKRA BOHUSLAVICE za účelem sportovní činnosti – fotbalové hřiště, dětské hřiště a kabiny za
nájemné 100,- Kč/rok na dobu určitou do 31.10.2033. Ostatní podmínky smlouvy se nemění.
[ 2010 - 957 ]
p. p. 1486/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1486/1 (cca 65 m²) v k. ú. Trutnov
k zahrádkářským účelům za
nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba, výsadba stromů a parkování není
povoleno.
[ 2010 - 958 ]
p. p. 708/4, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 708/4 (396 m²) v k. ú. Horní Staré Město
z toho cca 376 m² k zahrádkářským účelům za nájemné 2,- Kč/m²/rok a cca 20 m² k
umístění pergoly za nájemné 10,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba není
povolena.
[ 2010 - 959 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, firmě STREET AND SPORTS WEAR - s. a.
m. s. r. o. k umístění reklamního poutače typu "A" na dobu určitou od 10.09.2010 do 01.08.2011 za nájemné
ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 960 ]
p. p. 2185/23, p. p. 2185/36, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem firmě XANTIPA AGENCY s. r. o. prosklených ploch dvou autobusových zastávek, a to na p. p.
2185/23 (13 m²) a na p. p. 2185/36 (13 m²), v k. ú. Trutnov, ul. Říční u vlakového nádraží, k reklamnímu
celoplošnému polepu za účelem propagace výrobků firmy FM SERVIS TRUTNOV s. r. o. na dobu určitou 1
rok za nájemné ve výši 1500,- Kč/m²/rok.
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[ 2010 - 961 ]
p. p. 1648, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1648 (1 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova, roh ulic Voletinská a Náchodská, firmě Ing.
Miloš Bednář I.M.B. k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.09.2010 do 31.08.2011 za
nájemné ve výši 2,- Kč/m²/den
[ 2010 - 962 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
k umístění reklamního
stojanu typu "A" (Tranka) na dobu určitou od 10.09.2010 do 11.08.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 963 ]
p. p. 2090/24, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím výpůjčky části p. p. 2090/24 (5 x 8 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Prokopa Holého, Společenství
vlastníků pro dům čp. 435 a 436, Trutnov, Prokopa Holého, k umístění lešení z důvodu opravy balkonů domů
čp. 435 a 436 v termínu od 30.08. do 10.11.2010
[ 2010 - 964 ]
p. p. 2190/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím výpůjčky části p. p. 2190/8 (40 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Slévárenská, firmě STAVEBNĚ
DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o. k umístění lešení za účelem opravy a zateplení fasády domu čp. 609 na dobu
určitou od 02.09. do 31.10.2010.
[ 2010 - 965 ]
p. p. 1914/1, k. ú. Horní Staré Město
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. 1914/1 v k. ú. Horní
Staré Město v celkovém rozsahu 26 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 966 ]
p. p. 2184/10 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením neúplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., Děčín,
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby zemního kabelového vedení NN na částech p. p.
2184/10, p. p. 2189/2, p. p. 2228/2 a p. p. 3010 v celkovém rozsahu 110 m² a se zřízením úplatného
věcného břemene ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování stavby telekomunikačního kabelu na částech p. p. 165/12, p. p. 2228/2 a p. p. 2228/3
v celkové délce 43 bm, jednotková cena činí 300,- Kč/bm bez DPH. Pozemky jsou v k. ú. Trutnov. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2010 - 967 ]
p.p.2038/1 a další, k. ú. Horní Staré Město a násl
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. VČP Net, s. r. o., na částech p. p. 2038/1, p. p. 84/1 a p.
p. 2209 v k. ú. Horní Staré Město a na částech p. p. 478, p. p. 561 a p. p. 29/1 v k. ú. Dolní Staré Město,
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby STL plynovodu a přípojek v celkovém rozsahu 312 m².
Jednotková cena činí 40,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí investor
[ 2010 - 968 ]
p. p. 2221/1, p. p. 3057, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., Děčín, spočívajícího
v právu uložení a provozování stavby zemního kabelového vedení NN na částech p. p. 2221/1 a p. p. 3057 v
k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 80 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 969 ]
p. p.
a další, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
na částech p. p
a p. p.
v k. ú. Bohuslavice nad Úpou, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby vodovodního řadu a
přípojky v celkovém rozsahu 55 m². Jednotková cena činí 33.- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 970 ]
p. p. 2090/11 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s., spočívajícího v
právu uložení a provozování stavby optické sítě elektronické komunikace na částech p. p. 2090/11, p. p.
2090/16, p. p. 2090/13, p. p. 2198/4, p. p. 2190/8, p. p. 2756, p. p. 2758, p. p. 2194/4, p. p. 2760, p. p.
2198/57, p. p. 2602 a p. p. 2194/1 v k. ú. Trutnov v celkové délce 340 bm. Jednotková cena činí 300.Kč/bm + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 971 ]
p. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
na části p. p.
v k. ú. Voletiny,
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby vodovodní přípojky v celkovém rozsahu 3 m².
Jednotková cena činí 33.- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2010 - 972 ]
p. p
k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
Š
na části p. p.
v k. ú. Oblanov,
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby vodovodní přípojky v celkovém rozsahu 4 m².
Jednotková cena činí 33.- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
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[ 2010 - 973 ]
p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
na části p. p.
v k. ú. Dolní Staré
Město, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby kanalizační přípojky v celkovém rozsahu 9 m².
Jednotková cena činí 40,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2010 - 974 ]
OSNADO, s. r.o.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s doplněním článku V. nájemní smlouvy č. 220397, uzavřené se společností OSNADO, spol. s r. o., o bod
12) ve znění "nájemce OSNADO, spol. s r. o., je povinen zajistit pravidelnou údržbu (čištění) lapolů na
autobusovém nádraží Trutnov".
[ 2010 - 975 ]
Česká lesnická akademie Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zhotovením nového lesního hospodářského plánu Českou lesnickou akademií Trutnov - střední školou a
vyšší odbornou školou na pozemky určené k plnění funkce lesa, které má v nájmu dle nájemní smlouvy č.
270050 za účelem hospodaření sloužícímu k výuce studentů
Bytové záležitosti
[ 2010 - 976 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244
[ 2010 - 977 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
schválit prominutí placení poloviny poplatku z prodlení z dluhu na nájemném z bytu
ve výši 23322,- Kč (Ro 2058/1996)
[ 2010 - 978 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt R. Frimla 934 o vel. 0+1 standardní byt (dříve I. kat.) s
na dobu určitou 1 rok za podmínky řádného užívání bytu, kdy nebudou porušovány dobré mravy
v domě
[ 2010 - 979 ]
Š
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt Palackého 105 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.) s
na dobu určitou 1 rok
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[ 2010 - 980 ]

- VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Barvířská 27 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.), čís. 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.
Majetek města - různé
[ 2010 - 981 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zařazením objektu Poliklinika Masarykův dům, Palackého 201, Trutnov, IČO 25949250 do I. kategorie dle
ceníku služeb za monitorování signálu z elektronické zabezpečovací signalizace na pult centrální ochrany.
Finanční záležitosti
[ 2010 - 982 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč pro Domov Sv. Josefa v Žírči jako příspěvek na provoz domova
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč
jako příspěvek na kroužky keramiky pro děti
*
01.03
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč Stromu naděje - středisku D a M CČH Trutnov jako příspěvek na
elektronické pianino
*
01.04
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč o. s. Country skupina TENDR jako příspěvek na koncert country a
bluegrass kapel SETKÁNÍ
*
01.05
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč
jako příspěvek na účast na Mistrovství světa - Xterra
na Hawai
neschvaluje
*
02.01
*
finanční příspěvek Sportovnímu klubu Horní Staré Město na částečné krytí nákladů spojených s účastí
fotbalového týmu starší přípravky na Mistrovství republiky
*
02.02
*
finanční příspěvek FM Servis powerteamu Trutnov jako příspěvek na MS v silovém trojboji na Slovensku
doporučuje
*
03.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.09.2010 *
schválit změnu účelu použití finančního příspěvku poskytnutého FK Poříčí a to na činnost a provoz klubu,
jednotlivé akce v r. 2010 (pálení čarodějnic a dětský den), oprava střechy kabin a na rekonstrukci části
travnaté plochy fotbalového hřiště
Různé
[ 2010 - 983 ]
ZŠ kpt. Jaroše - darovací smlouva
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření darovací smlouvy s firmou GORDION s. r. o. Praha na provedení výběrového řízení na rekonstrukci
ZŠ kpt. Jaroše
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ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření darovací smlouvy

T:04.10.2010 *

[ 2010 - 984 ]
Výsadba stromu - symbol vzájemného partnerství
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přijetí účelově vázaného příspěvku obce Lohfelden/Německo na pořízení stromu k 750. výročí partnerského
města Trutnova ve výši 7080,- Kč.
[ 2010 - 985 ]
Kaple Voletiny - výměna střešní krytiny
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. RM/10/02, kterým se řeší posunutí termínu dokončení
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:20.09.2010 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 s firmou Pavel Iliev - GOS, Trutnov
[ 2010 - 986 ]
ZUŠ Trutnov - oprava dvorní fasády
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. RM/04/10, kterým se řeší posunutí termínu dokončení akce "Oprava dvorní
fasády ZUŠ čp. 73 v Trutnově"
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:20.09.2010 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s firmou KV+ZL, stavební společnost s. r. o., Žacléř
[ 2010 - 987 ]
ZŠ Komenského 399 - dodávky ICT techniky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na akci "Dodávka ICT techniky do Základní školy Trutnov, Komenského 399" dle
předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Hásek, ředitel školy T:20.09.2010 *
uzavřít smlouvu s firmou BScom s. r. o., Spojenecká 69, Trutnov
[ 2010 - 988 ]
ZŠ Komenského 399 - FVE
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s umístěním FVE na stavebních částech budovy školy, s jejím užíváním a provozování Základní školou
Trutnov, Komenského 399, dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Hásek, ředitel školy T:20.09.2010 *
zajistit uzavření dohody o užívání a souhlasu města
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[ 2010 - 989 ]
Lesní hospodářské osnovy - obvod KRNAP
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na akci "Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod KRNAP Trutnov" dle
předloženého návrhu soutěžních podmínek
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
[ 2010 - 990 ]
Lesní hospodářské osnovy - obvod Trutnov
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na akci "Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Trutnov" dle
předloženého návrhu soutěžních podmínek
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
[ 2010 - 991 ]
Organizační řád MěÚ Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
změnu přílohy č. 2 Organizačního opatření č. 1/2009, organizační řád MěÚ Trutnov
[ 2010 - 992 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 20. září 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

