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Majetek města
Nebytové prostory - záměr města
[ 2010 - 1053 ]
M. Gorkého 38
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část střechy budovy čp. 38 M. Gorkého, na které bude umístěna
telekomunikační technologie a antény, dále prostor v posledním podlaží budovy k umístění a provozu
routeru, obchodní firmě Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 9000,- Kč/rok za předmět pronájmu, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem vytvoření tzv. distribučního bodu, tzn. příjmu
internetového signálu a jeho směřování na jiné objekty. Instalaci zařízení bude zajišťovat a hradit nájemce.
Elektrickou energii bude nájemce hradit pronajímateli dle skutečné spotřeby.
[ 2010 - 1054 ]
Slovanské náměstí čp. 165
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část nebytových prostor v čp. 165 Slovanské nám. V I. NP o
výměře 3 m², prostor ve vestibulu MěÚ v prostoru mezi sloupem a skleněnou výplní Inforecepce, obchodní
firmě ATEX, spol. s r. o., se sídlem Velké náměstí čp. 25, Hradec Králové, na dobu neurčitou za nájemné ve
výši 100,- Kč/rok za celý nebytový prostor bez uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za
účelem instalace a provozování internetového kiosku. Nájemce bude na vlastní náklady hradit dodávku,
instalaci, provoz a servis a pronájem internetového kiosku.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2010 - 1055 ]
Jihoslovanská čp. 33
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 33 Jihoslovanská, umístěný v I. NP o výměře 10.40
m² (1 místnost) s
Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let za
nájemné ve výši 2190,- Kč/m²/rok za kancelář, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného
za účelem zřízení kanceláře - stavební spoření a pojištění. 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 - 1056 ]
Jihoslovanská čp. 26
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
zrušení výpovědi ze strany nájemce CENTRUM ZDRAVÍ CZ s. r. o. z nájmu nebytových prostor v čp. 26
Jihoslovanská a ponechání nebytových prostor v užívání.
souhlasí
*
02.01
*
u nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 26 Jihoslovanská, umístěný v I. NP o výměře 6.20 m²
(1 místnost) s ponecháním nebytového prostoru v užívání obchodní firmě CENTRUM ZDRAVÍ CZ s. r. o., se
sídlem Praha 2, Americká 444/4.
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Pozemky - záměr města
[ 2010 - 1057 ]
p. p..
k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
v k. ú. Starý
Rokytník
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m² s tím, že
veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.
[ 2010 - 1058 ]
p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p
v k. ú. Lhota u Trutnova
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 100,- Kč/m² s tím, že veškeré
náklady spojené s převodem hradí kupující.
[ 2010 - 1059 ]
p. p.
k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova
za účelem rozšíření vlastních pozemků, ale jen v případě, že odsouhlasí kupní cenu ve výši
100,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.
[ 2010 - 1060 ]
p. p.
k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
v k. ú. Oblanov
za účelem rozšíření vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 125,- Kč/m² s tím, že veškeré
náklady spojené s převodem hradí kupující.
[ 2010 - 1061 ]
p. p
, k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p
v k. ú. Oblanov
za účelem rozšíření vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 125,- Kč/m² s tím, že
veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.
[ 2010 - 1062 ]
p. p.
k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
v k. ú. Oblanov
účelem rozšíření vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 125,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady
spojené s převodem hradí kupující.
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Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2010 - 1063 ]
p. p. 13/22 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
*
zrušit usnesení zastupitelstva města 2004-199/4 na výkup p. p. 13/22, části p. p. 13/12 a 13/13 v k. ú. Poříčí
u Trutnova od společnosti ROTOPRINT, spol. s r. o.
[ 2010 - 1064 ]
p. p
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
*
nesouhlasit s prodejem části p. p.
v k. ú. Trutnov
Dle zpracované urbanistické studie Trutnov - Kryblice je v daném místě uvažováno s chodníkem
pro pěší.
[ 2010 - 1065 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
*
nesouhlasit s prodejem části
k. ú. Trutnov
. Dle zpracované
urbanistické studie Trutnov - Kryblice je v daném místě uvažováno s chodníkem pro pěší.
[ 2010 - 1066 ]
p. p.
, k.ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
*
souhlasit s prodejem části p. p.
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 - 1067 ]
p. p.
, k.ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
souhlasit s prodejem části p. p.

*
v k. ú. Trutnov do spoluvlastnictví

a

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 - 1068 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
*
souhlasit s prodejem části p. p.
za kupní cenu 250,- Kč/m² a st. p.
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.
[ 2010 - 1069 ]
p. p
. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
souhlasit s prodejem části p. p.
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*
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 - 1070 ]
p. p. 2472/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
*
souhlasit s budoucím prodejem části p. p. 2472/1 (cca 300 m²) v k. ú. Trutnov společnosti JAMIM s. r. o. za
následujících podmínek:
- termín 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
- 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
souhlasí
*
02.01
*
s pronájmem části 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
- 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
- nájemné je stanoveno ve výši 30,- Kč/m²/rok
[ 2010 - 1071 ]
p. p. 2625/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
*
souhlasit s budoucím prodejem části p. p. 2625/1 (cca 2159 m²) v k. ú. Trutnov společnosti MONOCON
s. r. o. za účelem výstavby potápěčského centra za následujících podmínek:
- termín kolaudace stavby, t.j. do 31.12.2015
- 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 výstavbě 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
souhlasí
*
02.01
*
s pronájmem části 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
- 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 výstavbě a pozemky budou již odlesněny, budou pozemky na náklady nájemce
uvedeny do původního stavu, t.j. zalesněny a převedeny na lesní půdu
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Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2010 - 1072 ]
p.p. 711/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájmu na p. p. 711/1 (2304 m²) a p. p. 702/7 (1567 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova, které na
základě nájemní smlouvy č. 260038 užívá
. Ukončení nájmu dohodou je k 31.10.2010.
[ 2010 - 1073 ]
p. p. 2623/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemního vztahu k části p. p. 2623/1 v k. ú. Trutnov
k 30.09.2010
[ 2010 - 1074 ]
p. p. 882/2, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 882/2 (cca 130 m²) v k. ú. Lhota u Trutnova
Kč/m²/rok na zahrádku s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů není povolena.

) dohodou

za nájemné 1,-

[ 2010 - 1075 ]
p. p. 2325/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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 tří let
[ 2010 - 1076 ]
p. p. 320/4, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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 - 1077 ]
p. p. 1163/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1163/2 (cca 90 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. Jakákoliv další výstavba a výsadba stromů není povolena.
[ 2010 - 1078 ]
p. p. 487/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.00
*
s pronájmem části 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.
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[ 2010 - 1079 ]
p. p. 2504, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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 - 1080 ]
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" na dobu určitou od 06.10.2010 do 04.09.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2010 - 1081 ]
p. p. 2378/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2378/7 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Polská,
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 29.09.2010 do 30.08.2011 za nájemné ve výši 2,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 1082 ]
p. p. 147 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 147, části p. p. 132 a části p. p. 2215/7 (celkem 147 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Revoluční
a Malé náměstí, firmě BAK stavební společnost, a. s., k umístění lešení a dočasného oplocení z důvodu
zateplení fasády u čp. 158 (Obchodní akademie) na dobu určitou 27 dnů, a to od 14.09. do 10.10.2010.
[ 2010 - 1083 ]
p. p. 3151, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 3151 (12 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Nádražní, firmě BAK stavební společnost a. s.,
k umístění informačního billboardu stavby Obchodního centra Trutnov na dobu určitou od 28.09.2010 do
28.02.2011.
[ 2010 - 1084 ]
p. p. 2750, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2750 (54 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Slévárenská, firmě Pavel Haase k umístění lešení
z důvodu zateplení fasády domu čp. 608 na dobu určitou od 15.10. do 30.11.2010.
[ 2010 - 1085 ]
p. p.
k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
na části p. p
v k. ú. Studenec
u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby kanalizační přípojky kanalizační přípojky
v celkovém rozsahu 4 m². Jednotková cena činí 33,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněná.
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[ 2010 - 1086 ]
p. p. 2012 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. HUMLNET, s. r. o., za účelem práva uložení a
provozování optického kabelu na částech p. p. 2012, p. p. 933/13, p. p. 933/14, p. p. 933/17 a p. p. 933/5
v k. ú. Horní Staré Město za účelem práva uložení a provozování optického kabelu v celkovém rozsahu 70
m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2010 - 1087 ]
p. p. 2208/7 a další, 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 kabelového vedení VN na částech p. p. 2208/7, p. p. 2135/9 a p. p.
2227/4 v k. ú. Trutnov za účelem uložení kabelového vedení VN v celkovém rozsahu 60 m². Jednotková
cena činí 133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2010 - 1088 ]
p. p. 1977/4 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. VČP Net, s. r. o., na částech p. p. 1977/4, p. p. 1163/22,
p. p. 1163/2 a p. p. 2201/1 v k. ú. Horní Staré Město, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby
plynárenského zařízení TL Plynovod v celkovém rozsahu 80 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 20 %
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 1089 ]
p. p.
k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s vlastníky pozemku za účelem
práva uložení kanalizace, dále práva vstupu, vjezdu, údržby, oprav a provozování stavby na části p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2010 - 1090 ]
R. Frimla čp. 935
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s tím, aby současná kancelář pečovatele v domě R. Rrimla čp. 935 byla v budoucnu využívána jako bytová
jednotka
*
01.02
*
s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na nebytové prostory ze dne 29.06.2007, uzavřené mezi
městem Trutnovem, zastoupeným Městským bytovým podnikem Trutnov, s. r. o. a nájemcem Pečovatelskou
službou Trutnov ve věci vypuštění pronájmu nebytových prostor v čp. 935 R. Frimla v I. NP o celkové výměře
41.86 m² (předsíň 2.73 m², kancelář 29.41 m², koupelna + WC 4.92 m², balkón 4.80 m²).
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Finanční záležitosti
[ 2010 - 1091 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč TJ Krakonoš Trutnov - jezdecký oddíl na částečnou úhradu nákladů
spojených s pořádáním na mistrovství dětí, juniorů a mladých jezdců v parkurovém skákání
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 7000,- Kč Farnímu sboru ČCE v Trutnově na částečné krytí nákladů spojených
s pořádáním koncertu ke Dni reformace
[ 2010 - 1092 ]
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu z evidence do výše 20000,- Kč.
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
*
schválit vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu v hodnotě nad 20000,- Kč.
[ 2010 - 1093 ]
Domov pro seniory - prostředky na mzdy v r. 2010
rada města
stanovuje
*
01.01
*
příspěvkové organizaci Domov pro seniory Trutnov objem prostředků na platy v roce 2010 dle předloženého
návrhu
[ 2010 - 1094 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč
Š
Trutnov na činnost Klubu seniorů Trutnov
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč
, studence obchodní akademie pro tělesně postižené
Janské Lázně na částečné krytí nákladů spojených s pořádáním plesu maturitních ročníků
Různé
[ 2010 - 1095 ]
Zabezpečení provozu VO
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zabezpečení provozu veřejného osvětlení v předloženém znění
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:31.10.2010 *
zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zabezpečení provozu veřejného osvětlení s firmou
Štěpánský & Fišer, Elektromontáže
[ 2010 - 1096 ]
Splašková kanalizace a chodník - Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu "Trutnov - Volanov - splašková kanalizace a chodník" na p. p.
650 v k. ú. Volanov s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dle předloženého návrhu
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ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:11.10.2010 *
zajistit uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
[ 2010 - 1097 ]
Cyklostezka KČT 22 - Poříčí - úsek cyklostezky
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle předloženého návrhu
schvaluje
*
02.01
*
komisi pro hodnocení nabídky v navrženém složení
pověřuje
*
03.01 Urč:Ing. Franc
*
jednáním o ceně nabídky s uchazečem - firmou TORKRET Zdeněk Bartoň, s. r. o., Benátky nad Jizerou
[ 2010 - 1098 ]
Modernizace a aktualizace digitálního povodňového plánu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem podat žádost o poskytnutí finanční podpory v rámci podzimní výzvy Operačního programu
Životního prostředí SFŽP, prioritní osa 1, podoblast 1.3.1. "Zlepšení systému povodňové služby" - na
realizaci projektu "Modernizace a aktualizace digitálního povodňového plánu ORP Trutnov a zkvalitnění
hlásné povodňové služby".
*
01.02
*
v případě akceptování žádosti města Trutnova o poskytnutí finanční podpory s přijetím dotace až do výše
405 tis. Kč od Státního fondu životního prostředí
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
T:30.10.2010 *
zajistit podání žádosti o poskytnutí finanční podpory po zveřejnění výzvy Státním fondem životního prostředí
[ 2010 - 1099 ]
Městský znak
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnov v Místních infostránkách Trutnov, které vydává v roce 2010
Mediatel, spol. s r. o.
[ 2010 - 1100 ]
Procesní a bezpečnostní audit MěÚ
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výzvu k podání nabídky na provedení procesního a bezpečnostního auditu MěÚ Trutnov
schvaluje
*
02.01
*
zadávací dokumentaci výzvy k podání nabídek
*
02.02
*
komisi pro otevírání obálek s nabídkami v navrženém složení
*
02.03
*
komisi pro hodnocení nabídek v navrženém složení
pověřuje
*
03.01
*
firmu Centrum evropského projektování a. s., Soukenická 54, Hradec Králové zajištěním organizace veřejné
zakázky
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[ 2010 - 1101 ]
Speciální základní škola a MŠ Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením podnájemních smluv Speciální základní školy a Mateřské školy Trutnov v budově Horská 160
na školní rok 2010/2011 za úplatu se subjekty dle předloženého návrhu
[ 2010 - 1102 ]
Pečovatelská služba Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pořízením dodávkového automobilu Pečovatelskou službou Trutnov dle předloženého návrhu
[ 2010 - 1103 ]
ZŠ Komenského - FVE
rada města
stanovuje
*
01.01
*
ponechat na základě usnesení zastupitelstva města 2010-208/4 ze dne 23.09.2010 nabytý majetek FVE ve
vlastnictví Základní školy Trutnov, Komenského 399
doporučuje
*
02.01
*
použít výnosy z FVE prioritně na zaplacení finančního závazku u České spořitelny, a. s.
[ 2010 - 1104 ]
Žaloba proti nečinnosti správního orgánu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním žaloby proti nečinnosti správního orgánu dle předloženého návrhu
[ 2010 - 1105 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na středu 13. října 2010 od 14.00 hod v kanceláři starosty města
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
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Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

