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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2010 - 1109 ]
Malé náměstí čp
rada města
ruší
*
01.01
*
bod 02.02 v usnesení RM č. 2008-781/15 ze dne 18.06.2008 (pozastavení prodeje)
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit opakované zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č
Malé náměstí, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku st.
, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, na dobu min. 45 dnů za nabídkovou kupní
cenu 740624,- Kč. Bytová jednotka č. 38/6 bude prodána dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění s
upřednostněním nájemců. Cena je stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku ze dne
15.01.2007, zpracovaného dle vyhlášky č. 640/2004 Sb. a v rozsahu prohlášení vlastníka ze dne
14.11.2006.
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[ 2010 - 1110 ]
Blanická čp. 174
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2009 - 716/12, bod 02.01 v plném znění
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit prodej volné bytové jednotky 1+1 č. 174/3 v domě čp. 174 na st. p. 924 v ul. Blanická, včetně
spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 924, v části města Střední
Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov nabídkovým řízením odlišným od "Zásad pro prodej...", bez upřednostnění
nájemců a bez uplatnění 20 % slevy z nabídnuté ceny, novým obecným zveřejněním za minimální
nabídkovou cenu 150000,- Kč. Kupní cena bude uhrazena do 60 dnů od rozhodnutí zastupitelstva o prodeji.
Kauce je stanovena na 10000,- Kč. Zastupitelstvo města je oprávněno bez udání důvodu zveřejnění zrušit
nebo odmítnout všechny předložené návrhy a v této souvislosti vrátit kauci. Nabídka bude zveřejněna na
dobu min. 30 dnů.
[ 2010 - 1111 ]
Zahradnictví Náchodská ul.
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
neschválit prodej nemovitostí - objekt bez č.p./č.e. na pozemku st. p. 3642 v ul. Náchodská, 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 Trutnov, v k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku do vlastnictví Truck Rent s. r. o.
Nové Dvory 363, Trutnov, IČO 27477932, za nabídnutou kupní cenu 3000000,- Kč
Nebytové prostory - záměr města
[ 2010 - 1112 ]
Dlouhá čp. 644
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 644 ul. Dlouhá, umístěné v I. NP o
celkové výměře 47.97 m² (1 prodejna 38.36 m², 1 šatna 5.61 m², 1 úklidová komora 1.80 m² a 1 WC 2.20
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 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.
[ 2010 - 1113 ]
Palackého čp. 77
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádost
, Zlatá Olešnice 150, o ponechání nebytového prostoru v čp. 77 ul. Palackého,
umístěného v I. NP o celkové výměře 114.83 m² v užívání
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 77 ul. Palackého, umístěné v I. NP o
celkové výměře 114.83 m² (2 prodejny 20.20 m² a 48.43 m², 1 kancelář 8.54 m², 1 sklad 13.00 m², 3 chodby
o celkové výměře 16.35 m², 1 WC 1.93 m², 1 umývárna 1.31 m² a 1 kotelna 5.07 m²)
,
, na dobu určitou do 15.01.2013 za nájemné ve výši 2600,- Kč/m²/rok za prodejny,
kancelář, 1400,- Kč/m²/rok za sklad, chodby, 1350,- Kč/m²/rok za umývárnu, WC, 1490,- Kč/m²/rok za
kotelnu, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny
těhotenské, dětské módy, dětského nábytku, hraček. 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.
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[ 2010 - 1114 ]
Národní čp. 199
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 199 Národní ul., umístěné v I. NP o celkové výměře 244.75
m² (2 restaurace 42.05 m² a 28.55 m², výčep - bar 10.10 m², kuchyň 53.70 m², kancelář 10.60 m², chodba u
WC pro veřejnost 14.00 m², chodba u kuchyně a skladu 11.30 m², chodba u kanceláře 7.80 m², skládek u
umývárny nádobí 2.40 m², přípravna - škrabárna 3.05 m², sklad u kuchyně 5.45 m², sklad u WC pro
veřejnost 4.20 m², WC muži - personál 3.50 m², WC ženy - personál 8.20 m², WC muži - veřejnost 8.60 m²,
WC ženy - veřejnost 9.40 m², umývárna nádobí 21.85 m²) s ukončením nájemní smlouvy s
Š
, Trutnov, ke dni 31.01.2011
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 199 Národní ul., umístěné v I. NP o
celkové výměře 244.75 m² (2 restaurace 42.05 m² a 28.55 m², výčep - bar 10.10 m², kuchyň 53.70 m²,
kancelář 10.60 m², chodba u WC pro veřejnost 14.00 m², chodba u kuchyně a skladu 11.30 m², chodba u
kanceláře 7.80 m², skládek u umývárny nádobí 2.40 m², přípravna - škrabárna 3.05 m², sklad u kuchyně 5.45
m², sklad u WC pro veřejnost 4.20 m², WC muži - personál 3.50 m², WC ženy - personál 8.20 m², WC muži veřejnost 8.60 m², WC ženy - veřejnost 9.40 m², umývárna nádobí 21.85 m²) na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce, s úvodní cenou pro jednání ve výši 240000,- Kč/rok za celý nebytový prostor, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování restaurace a baru. Nájemce
bude hradit zálohy na služby spojené s užíváním nebytového prostoru, 1x ročně pronajímatel provede
vyúčtování služeb. 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 - 1115 ]
Dolce - kemp a sportoviště
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 600/09/M s p
, ve věci údržby pláže v areálu rekreačního střediska Dolce, za úhradu ve výši
100000,- Kč/rok včetně DPH.
[ 2010 - 1116 ]
Jihoslovanská čp. 148
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádost
Trutnov, o ponechání nebytového prostoru v čp. 148
Jihoslovanská, umístěného v I. NP o celkové výměře 35.50 m² v užívání
souhlasí
*
02.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 148 ul. Jihoslovanská, umístěné v I. NP o celkové výměře
35.50 m² (1 prodejna 30.00 m² a 1 sklad 5.50 m²) se zpětvzetím výpovědi z nájmu nebytových prostor
, Trutnov, za podmínky uzavření splátkového kalendáře na dlužné
nájemné s termínem splacení dluhu včetně příslušenství nejpozději do 31.12.2010.
[ 2010 - 1117 ]
Palackého čp. 82
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 82 ul. Palackého, umístěné v I. NP o celkové
výměře 41.90 m² (1 prodejna 14.93 m², 2 sklady 14.80 m² a 8.75 m², 1 šatna 1.90 m² a 1 WC 1.52 m²) s p.
Š
, Trutnov, ke dni uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 82 ul. Palackého, umístěné v I. NP o
celkové výměře 41.90 m² (1 prodejna 14.93 m², 2 sklady 14.80 m² a 8.75 m², 1 šatna 1.90 m² a 1 WC 1.52
m²) obchodní firmě ŘEZÍK - Libor Šrol, s. r. o., se sídlem Trutnov, Novodvorská 323, na dobu neurčitou za
nájemné ve výši 2500,- Kč/m²/rok za prodejnu, 1500,- Kč/m²/rok za sklady a 700,- Kč/m²/rok za šatnu a WC,
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včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny masa a
uzenin. 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.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2010 - 1118 ]
Dlouhá ul. - informační skříňka
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem poloviny informační skříňky v ul. Dlouhá o výměře 0.60 m²
pohledové plochy s Pohřebním ústavem S. R. G. sdružení, Komenského 63, Trutnov, na dobu neurčitou za
nájemné ve výši 1500,- Kč/m²/rok pohledové plochy, t.j. 900,- Kč/rok za pronájem poloviny informační
skříňky, za účelem umísťování smutečních oznámení pohřebního ústavu.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Labíkovi T:06.12.2010 *
uzavřít nájemní smlouvu s Pohřebním ústavem S. R. G. sdružení, Komenského 63, Trutnov
[ 2010 - 1119 ]
M. Gorkého čp. 38
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části 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.
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Jiřímu Patákovi, řediteli T:06.12.2010 *
uzavřít nájemní smlouvu s firmou Telefónica O2 Czech Republic, a. s.,
[ 2010 - 1120 ]
Slovanské náměstí čp. 165
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části 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.
[ 2010 - 1121 ]
R. Frimla čp. 816
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 816 R. Frimla (v budově ZŠ), umístěný v I. patře
pavilonu sportovní haly, č. dveří 41, o výměře 47 m², s
, Trutnov, na dobu neurčitou za nájemné dohodou ve výši 12000,- Kč/rok, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení ateliéru uměleckého výtvarníka. Nájemce bude dále hradit
veškeré energie spojené s užíváním nebytového prostoru.

8

Nebytové prostory - různé
[ 2010 - 1122 ]
Krakonošovo náměstí čp. 23
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
u nebytového prostoru v čp. 23 Krakonošovo náměstí, umístěného v I. NP o celkové výměře 27.25 m²
(1 prodejna 24.11 m², 1 výloha 1.14 m² a 1 WC 2.00 m²) se snížením nájemného za období srpen a září
2010 z důvodu stavebních prací v prostoru podloubí obchodní firmě Pipi gril s. r. o., V Domcích 125, Trutnov.
[ 2010 - 1123 ]
Zásady č.5/2003-pronájmy půdních prostor
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zrušením obecně závazné vyhlášky "Zásady č. 5/2003 o pravidlech pro pronájmy půdních prostor za
účelem vybudování půdních vestaveb" bez náhrady
Pozemky - záměr města
[ 2010 - 1124 ]
p. p. 2471/7, p. p. 3007, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2471/7 (cca 30 m²) a p. p. 3007 (5 m²) v k. ú. Trutnov za
účelem rozšíření pozemku Společenství vlastníků jednotek Polská 189, Trutnov, za kupní cenu 250,- Kč/m² s
tím, že veškeré náklady mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 1125 ]
p. p.
k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p
v k. ú. Poříčí u Trutnova
za
účelem rozšíření svých pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo
daně z převodu nemovitostí, hradí kupující
[ 2010 - 1126 ]
p. p.
k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat
ideální plovinu p. p
a
ideální polovinu p. p.
v k. ú. Starý Rokytník za účelem rozšíření svých pozemků za
kupní cenu 125,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu
nemovitostí.
[ 2010 - 1127 ]
p. p. 602/94, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 602/94 (cca 120 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků
jednotek Kpt. Jaroše 333, 334, 335, Trutnov, z toho 102 m² za účelem zřízení okapových chodníčků za kupní
cenu 1,- Kč/m² a cca 18 m² za cenu 250,- Kč/m² za účelem umístění přístřešků pro popelnice. Veškeré
náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
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[ 2010 - 1128 ]
p. p. 602/94, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 602/94 (cca 6 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek
Kpt. Jaroše 339 Trutnov - Dolní Předměstí, za účelem umístění přístřešků pro popelnice za kupní cenu 250,Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 1129 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p
v k. ú. Trutnov manž.
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s
převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 1130 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
v k. ú. Trutnov za účelem rozšíření vlastních
pozemků vlastníkům jednotek v
v k. ú. Trutnov, a to v rozsahu, v jakém tito
vlastníci jednotek mají spoluvlastnický podíl na společných částech domu čp
v k. ú.
Trutnov, za cenu 250,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí,
hradí kupující.
[ 2010 - 1131 ]
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 2213/15 (30 m²) v k. ú. Trutnov společnosti BOWLINGCENTRUM s. r. o. za účelem přístupu na vlastní pozemek za nájemné 10,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou
[ 2010 - 1132 ]
p. p. 2656/443 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města směnit p. p. 2656/443, p. p. 2656/457 a část p. p. 2656/451 (celkem cca 387
m²) v k. ú. Trutnov ve vlastnictví společnosti INGSERVIS s. r. o., za p. p. 2656/444, část p. p. 2656/120 a
část p. p. 2656/102 (celkem cca 376 m²) v k. ú. Trutnov v majetku města Trutnova, bez finančního dorovnání
a s tím, že geometrický plán uhradí žadatel, ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny každou
stranou z jedné poloviny.
[ 2010 - 1133 ]
p. p.
k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p
v k. ú.
Voletiny
rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m² s tím, že náklady
spojené s převodem hradí kupující.
[ 2010 - 1134 ]
p. p. 1239/1 a další, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
nesouhlasit s prodejem p. p. 1239/1 (34213 m²), p. p. 1239/3 (21748 m²), st. p. 208 (1240 m²), st. p. 212
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(1236 m²) a p. p. 1331/1 (14021 m² - komunikace) v k. ú. Volanov společnosti MODELA TRUTNOV s. r. o. k
podnikatelským účelům za nabízenou kupní cenu 35,- Kč/m².
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 1239/1 (34213 m²), p. p. 1239/3 (21748 m²), st. p. 208 (1240 m²),
2
st. p. 212 (1236 m²), st. p. 207 (87 m2), st. p. 214 (124 m ) a p. p. 1331/1 (cca 785 m²) v k. ú. Volanov
společnosti MODELA TRUTNOV s. r. o. k podnikatelským účelům, ale jen v případě, že odsouhlasí kupní
cenu 100,- Kč/m².
[ 2010 - 1135 ]
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p
v k. ú. Horní Staré Město
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 605,- Kč/m². Nájemní vztah
přechází na budoucího nabyvatele pozemku.
[ 2010 - 1136 ]
st. p. 335 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část st. p. 335 (cca 25 m²), st. p. 193 (208 m²), st. p. 336 (60 m²), část
p. p. 2201/1 (cca 1146 m²), st. p. 194 (207 m²), st. p. 337 (59 m²) a st. p. 195 (205 m²) v k. ú. Horní Staré
Město společnosti Step TRUTNOV a. s., za účelem rozšíření svých pozemků za kupní cenu ve výši 605,Kč/m² s tím, že veškeré náklady mimo daně z převodu nemovitostí hradí kupující. V případě vybudování
komunikace na pozemku p. p. 2201/1 a části st. p. 335 v k. ú. Horní Staré Město se musí dodržet podmínky:
- komunikace bude sloužit pouze pro osobní automobily
- investor zajistí osazení dopravního značení, omezující vjezd vozidlům přesahujícím tonáž 3.5 t
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2010 - 1137 ]
p. p. 602/77, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit s prodejem části p. p. 602/77 v k. ú. Trutnov - cca 70 m² za účelem zřízení okapového chodníčku
za nabízenou kupní cenu 1,- Kč/m² a cca 70 m² asfaltové plochy za účelem manipulační plochy za kupní
cenu 250,- Kč/m² Společenství vlastníků jednotek kpt. Jaroše 331 a 332 v Trutnově. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 1138 ]
p. p.
. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit s prodejem p. p.
v k. ú. Trutnov
za účelem rozšíření
vlastních pozemků, z toho 200 m² se septikem za kupní cenu 125,- Kč/m² a zbývající část za kupní cenu
250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 1139 ]
p. p.
k. ú. Libeč
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit s prodejem p. p
v k. ú. Libeč
za účelem rozšíření vlastních
pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z
převodu nemovitostí.
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[ 2010 - 1140 ]
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit s prodejem p. p.
v k. ú. Trutnov
za kupní cenu 100,- Kč/m² za účelem rozšíření svých pozemků. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 1141 ]
p. p. 1978/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit s prodejem části p.p. 1978/1 (cca 174 m²) v k. ú. Horní Staré Město spol. KOBERCE KOZÁK s. r. o.
za účelem vybudování stání pro vozidla zákazníků za kupní cenu 500,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2010 - 1142 ]
p. p.
a další, k. ú. Zlatá Olešnice
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit se směnou p. p.
v k. ú. Trutnov v majetku
za část p. p.
část p. p
v k. ú. Zlatá Olešnice o celkové výměře 4402 m² v majetku města
Trutnova s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí žadatel
[ 2010 - 1143 ]
p. p.
k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
s prodejem části p. p.
a části p. p.
v k. ú. Starý Rokytník p
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 125,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady
spojené s převodem hradí kupující.
[ 2010 - 1144 ]
p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit s prodejem části 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 - 1145 ]
p. p.
k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit s prodejem p. p
v k. ú. Bojiště u Trutnova
za
účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s
převodem hradí kupující.
[ 2010 - 1146 ]
p. p.
k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit s prodejem části 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.
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[ 2010 - 1147 ]
p. p. 365/2, k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit s prodejem části 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 - 1148 ]
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit s prodejem části 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 - 1149 ]
p. p. 487/7, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit s výkupem p. p. 487/7 (743 m²) v k. ú. Trutnov od Statku Kovársko s. p. V likvidaci za kupní cenu
dle znaleckého posudku. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 1150 ]
p. p. 1278/1, k. ú. Libeč
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit s bezúplatným převodem p. p. 1278/1 (130531 m²) v k. ú. Libeč od Lesů České republiky, s. p.
Jedná se o přídělový majetek obce.
[ 2010 - 1151 ]
p. p. 1326/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit s výkupem části pozemků (celkem cca 495 m²) pro stavu "Cyklotrasy KČT č. 22 Trutnov - Poříčí" v
k. ú. Poříčí u Trutnova od Pozemkového fondu ČR za obvyklou (tržní) kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem. Jedná se o části parcel p. p. 1326/1, p. p. 1334/2, p. p. 1337/3, p. p. 1322/3, p. p. 1322/4, p. p.
1320/2, p. p. 1310, p. p. 1496/5, p. p. 1241, p. p. 1237/1, p. p. 1237/2, p. p. 1250, p. p. 1244 a p. p. 1493/1.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
[ 2010 - 1152 ]
p. p.
další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit s posunutím termínu podpisu kupní smlouvy na prodej části p. p.
, části p. p.
a části
p. p
v k. ú. Trutnov manželům
do 31.12.2012.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
nesouhlasit s prominutím smluvní pokuty ve výši 3000,- Kč
za nedodržení termínu kolaudace
stavby
[ 2010 - 1153 ]
p. p. 2217/11 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit s bezúplatným převodem podílů na p. p.
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v k. ú. Trutnov od

převodem hradí nabyvatel.

s tím, že náklady spojené s

[ 2010 - 1154 ]
p. p. 1510/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit přijetí daru části p. p. 1510/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova, na které se nachází chodník v majetku města
Trutnova, od Královéhradeckého kraje s tím, že náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu
nemovitostí, hradí obdarovaný. Výměra převáděné části bude stanovena geometrickým plánem.
[ 2010 - 1155 ]
p. p. 2656/27, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit s výkupem p. p. 2656/27 (6823 m²) v k. ú. Trutnov se všemi jejími součástmi i příslušenstvím,
včetně infrastruktury, od společnosti NEW DILAC CZ s. r. o., za kupní cenu 7397500,- Kč. Kupní cena bude
Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 1156 ]
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
souhlasit s prodejem části p. p.
% - konečnou výměru stanoví geometrický plán) v k.
ú. Oblanov
k rozšíření vlastního pozemku za kupní cenu 125,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2010 - 1157 ]
p. p. 197/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 197/1 (1109 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova

k zahrádkářským účelům

[ 2010 - 1158 ]
p. p. 2901, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením pronájmu části p. p. 2901 (cca 8 m²) v k. ú. Trutnov dle nájemní smlouvy č. 230554, uzavřené s
dohodou k 31.12.2010
[ 2010 - 1159 ]
p. p. 2202/14, k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
odstoupení Společenství vlastníků pro dům Zámečnická čp. 613 až 615 Trutnov od nájemní smlouvy č.
300039 na pronájem části p. p. 2202/14 (cca 100 m²) v k. ú. Trutnov – pronájem stávající parkovací plochy
ruší
*
02.01
*
usnesení rady města 2010-826/15 ze dne 02.08.2010
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[ 2010 - 1160 ]
p. p. 1210 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 1210 (4690m²), p. p. 1232 (2419 m²), p. p. 1237 (4217 m²), p. p. 1239 (3980 m²), p.p.
1249 (2278 m²), p. p. 1235 (2000 m²) a část p. p. 1250 (13558 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova
k zemědělské činnosti za nájemné 354,- Kč/ha/rok na dobu neurčitou.
[ 2010 - 1161 ]
p. p. 2120/10, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 2120/10 (377 m²) v k. ú. Trutnov, z toho 361 m² za nájemné 3,- Kč/m²/rok k
zahrádkářským účelům a 16 m² za nájemné 7,- Kč/m²/rok za účelem stávající zahradní chatky
na dobu určitou 5 let s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být
odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2010 - 1162 ]
p. p. 150/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 150/1 (2 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, firmě TERGAST, spol. s r. o., k umístění
dvou reklamních stojanů (restaurant Pod lékárnou) na dobu určitou od 21.10.2010 do 31.12.2010 a od
01.01.2011 do 31.12.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 1163 ]
p. p. 2227/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. horská,
k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 21.10.2010 do 05.09.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/1 (1 m²) k
umístění reklamního stojanu typu "A" v termínu od 06.09.2010 do 20.10.2010 za nájemné ve výši 3,Kč/m²/den.
[ 2010 - 1164 ]
p. p. 2227/3 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (2 m²) ul. Horská, části p. p. 2213/3 (2 m²) ul. Školní a části st. p. 112 (1 m²)
Krakonošovo náměstí, vše v k. ú. Trutnov, firmě TERGAST, spol. s r. o., k umístění 5 reklamních stojanů na
dobu určitou od 01.01.2011 do 31.12.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 1165 ]
st. p. 37, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 37 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Jihoslovanská
(Jeans móda) k
umístění stojanu za účelem vystavení zboží na dobu určitou od 01.12.2010 do 30.11.2011 za nájemné ve
výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 1166 ]
p. p. 2074/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2074/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Komenského,
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(hotel Alfa) k

umístění reklamního stojanu na dobu určitou od 01.11.2010 do 31.10.2011 za nájemné ve výši 2,Kč/m²/den.
[ 2010 - 1167 ]
p. p. 2217/19, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2217/19 (2 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Na Struze, firmě Centr - drogerie s. r. o. k umístění
směrové tabule (drogerie TETA) na zábradlí na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1500,- Kč/m² pohledové
plochy/rok
[ 2010 - 1168 ]
st. p. 31, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 31 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Jihoslovanská, firmě Centr drogerie s. r. o. k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 21.11.2010 do 20.11.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 1169 ]
p. p. 2227/3 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) ul. Horská k umístění reklamního stojanu typu "A" a část p. p. 2213/2
(2 m²) v ul. Hradební, vše v k. ú. Trutnov, k umístění reklamní plachty na zábradlí u čp. 13
na dobu určitou od 26.11.2010 do 25.11.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 1170 ]
st. p. 92, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 92 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
(Bar U Tří
korunek) k umístění reklamního poutače typu "A" na dobu určitou od 30.10.2010 do 30.09.2011 za nájemné
ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2010 - 1171 ]
p. p. 108/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 108/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Poštovní
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 03.11.2010 do 05.10.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 1172 ]
p. p. 2213/14, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/14 (35 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Na Vrchu,
za účelem stání
nákladních vozidel a pracovních strojů s tonáží do 4 t v souvislosti s výstavbou domu na dobu určitou od
30.10.2010 do 15.12.2010 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 1173 ]
p. p. 1549, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podáním výpovědi p. Rostislavu Vlčkovi z části p. p. 1549 v k. ú. Trutnov, kterou užívá na základě nájemní
smlouvy č. 220452 s tříměsíční výpovědní lhůtou
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[ 2010 - 1174 ]
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
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, nejdéle však do 31.12.2013.
[ 2010 - 1175 ]
p. p. 722/4 a další, 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 kabelového vedení VN a NN na částech p. p. 722/4, p. p. 700/2, p. p.
714/1, p. p. 1934/7, p. p. 699, p. p. 713/2, p. p. 713/1, p. p. 1935/4, p. p. 1935/1, p. p. 1934/4, p. p. 1978/1, p.
p. 1815/2, p. p. 238/4, p. p. 1822/1, p. p. 2110, p. p. 220/1, p. p. 1823/16, p. p. 2227/4 a st. p. 180/2 v k. ú.
Horní Staré Město v celkovém rozsahu 750 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 1176 ]
p. p
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
na části p. p
v
k. ú. Horní Staré Město, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby kanalizační přípojky v celkovém
rozsahu 11 m². Jednotková cena činí 40,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 1177 ]
p. p. 165/12 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného 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 k. ú. Trutnov v celkové délce 43 bm. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí povinný.
[ 2010 - 1178 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene práva jízdy a chůze ve prospěch manželů
na p. p. 501/13 a p. p. 501/14 v k. ú. Trutnov v rozsahu 149 m². Věcné břemeno bude uzavřeno
za jednotkovou cenu 40,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávnění.
[ 2010 - 1179 ]
p. p. 1940/1 a další, 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 kabelového vedení NN na částech p. p. 1940/1, p. p. 1940/4, p. p.
1942/3 a p. p. 885/1 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu 500 m². Jednotková cena činí 117,Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2010 - 1180 ]
p. p. 2272/5, 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 části p. p. 2272/5 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 6 m². Jednotková cena činí
133,33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 1181 ]
p. p.
a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch
na částech p. p
a
p. p.
v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu 40 m² za účelem práva uložení a provozování
kanalizační a vodovodní přípojky. Jednotková cena činí 40,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 1182 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch manž.
na části p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 6 m² za účelem práva uložení a provozování vodovodní přípojky.
Jednotková cena činí 50,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2010 - 1183 ]
p. p. 1166/51 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2008-841/15 ze dne 18.07.2008 v plném rozsahu
souhlasí
*
02.01
*
s vrácením zálohové částky ve výši 8170,- Kč
inženýrských sítí dle předloženého projektu

z důvodu nerealizace stavby

[ 2010 - 1184 ]
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch p
na části p. p.
v k. ú. Horní
Staré Město v celkovém rozsahu 18 m² za účelem práva uložení a provozování rozvodného tepelného
zařízení. Jednotková cena činí 40,- Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 1185 ]
p. p. 48 a další, k.ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene, hrazeného dle znaleckého posudku, ve prospěch města Trutnova
se správcem pozemků Pozemkovým fondem ČR za účelem práva uložení kanalizace, dále práva vstupu,
vjezdu, údržby, oprav a provozování stavby na částech pozemků p. p. 48, p. p. 132/1, p. p. 132/2, p. p.
723/4, p. p. 233/4, p. p. 960/1, p. p. 962, p. p. 361/6, p. p. 357/2, p. p. 1145 a st. p. 123/1 v k. ú. Bojiště u
Trutnova a dále se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova s vlastníkem
pozemku p. p. 310/3 v k. ú. Bojiště u Trutnova ATRIUM Vrchlabí s. r. o. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2010 - 1186 ]
p. p. 719/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene v rozsahu 7 m² ve prospěch města Trutnova, spočívajícího v
právu provozování a údržby železobetonového prahu se svodidlovým zábradlím na p. p. 719/2 v k. ú. Horní
Staré Město, který je ve vlastnictví společnosti Lesy ČR, s. p. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 1187 ]
p. p. 1935/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Lesy ČR, s. p., spočívajícího v právu
vjezdu na komunikaci p. p. 1935/1 v k. ú. Horní Staré Město s vozidly se zátěží 12 t na osu. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Pozemky - různé
[ 2010 - 1188 ]
Farmářské trhy 2011
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s vypsáním nabídkového řízení pro pořádání farmářských trhů v roce 2011 na městské tržnici v ul. Poštovní,
v k. ú. Trutnov, za těchto podmínek:
1) minimální cena k jednání je 50,- Kč/místo
2) stánky budou jednotného typu, které dodá organizátor
3) trhy budou konány max. 2x týdně, v pátek od 8.00 do 17.00 hod a v sobotu od 8.00 do 17.00 hod
4) budou nabízeny pouze výrobky farmářů, pěstitelů a výrobců: čerstvá zelenina, mléčné, masné a pekařské
výrobky, med, květiny, proutěné košíky, vazby ze sušených květin, keramika a pod.
5) nebude povolen prodej bytového a módního textilu, obuvi, předváděcí služby...
Bytové záležitosti
[ 2010 - 1189 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt Palackého 82 s pí Kateřinou Lukešovou
[ 2010 - 1190 ]
Barvířská čp. 27 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nabídkou na adrese
Barvířská 27 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné předplatné nájemné
1
5550,- Kč
50000,- Kč
Nájemní smlouva bude uzavřena vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění o přidělení
bytu.
[ 2010 - 1191 ]
Pořadník na náhradní byty na rok 2011
rada města
za podmínky
*
01.01
*
schválení zastupitelstvem města souhlasí s tím, aby bytová komise předložila radě města ke schválení návrh
pořadníku na náhradní byty na rok 2011 do 30.06.2011
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[ 2010 - 1192 ]
Pořadník na sociální byty na rok 2011
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením sociálního bytu v r. 2011 pro žadatelku s
, trvale bytem
o velikosti 1+1, byt se sníženou kvalitou (dříve III. - IV. kat.) a zařazením na 1. místo pořadníku
sociálních bytů r. 2011
*
01.02
*
s vyřazením žadatelů z pořadníku na sociální byty v roce 2011:
[ 2010 - 1193 ]
Spojka čp. 142 – byt č. 1 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Spojka 142 o vel. 1+1, č. bytu 1, I. podlaží, standardní byt (dříve I. kat.) - kuchyň
9.33 m², 1 pokoj 26.93 m², topení etážové plynové. K bytu patří koupelna + WC 3.76 m², předsíň 3.43 m² a
sklep 25.13 m², měsíční nájemné 3538,- Kč, 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 - 1194 ]
Havlíčkova čp. 6 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Havlíčkova 6 o vel. 1+1, č. bytu 4, III. podlaží, standardní byt (dříve I. kat.) kuchyň 4.00 m², 1 pokoj 28.00 m², topení etážové elektrické, k bytu patří koupelna + WC 6.80 m² a sklep
3.24 m², měsíční nájemné 2168,- Kč, 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 - 1195 ]
Bulharská čp. 56 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Bulharská 56 o vel. 1+2, č. bytu 5, III. podlaží, standardní byt (dříve I. kat.) kuchyň 8.85 m², 1. pokoj 17.00 m², 2. pokoj 10.65 m², topení etážové plynové, k bytu patří koupelna + WC
3.65 m², spíž 0.78 m², předsíň 4.65 m², půda 6.10 m² a sklep 13.65 m², měsíční nájemné 3367,- Kč, 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 - 1196 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244
[ 2010 - 1197 ]
Bytové družstvo HSM - dodatek č. 1 k dohodě
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit uzavření Dodatku č. 1 k "Dohodě podílových spoluvlastníků bytových domů o hospodaření se
společnou věcí" č. R/176/02 ze dne 30.12.2002 mezi městem Trutnov a Bytovým družstvem Horní Staré
Město ve věci rozšíření článku III. - Rozsah práv a povinností při hospodaření se společnou věcí, o bod 15.
Bytové družstvo tímto bere na vědomí, že jednotliví členové družstva jsou oprávnění na svoji adresu trvalého
pobytu registrovat své podnikatelské aktivity a tyto vykonávat v nájemním bytě, a to za předpokladu, že pro

20

podnikání se nevyžaduje předchozí souhlas orgánů státní moci a správy, jakož i souhlasu odborných útvarů
MěÚ Trutnov (vyjma vydání ŽL a koncesní listiny).
[ 2010 - 1198 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
neschválit přidělení bytu pro p.
postup při pronájmu obecních bytů"

T:13.12.2010 *

, mimo "Zásady č. 4/2003 pro

[ 2010 - 1199 ]
Krakonošovo náměstí čp. 22 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 22 o vel. 1+2, č. bytu 4, III. podlaží, standardní byt (dříve I.
kat.) - kuchyň 28.80 m², 1. pokoj 41.23 m², 2. pokoj 27.38 m², topení dálkové, k bytu patří koupelna + WC
4.80 m², spíž 3.45 m², předsíň 5.80 ² a kůlna 4.35 m², měsíční nájemné 5975,- Kč, 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 - 1200 ]
Blanická čp. 174 - neobsazení bytu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s neobsazením bytu na adrese Blanická 174 o vel. 1+1 standardní byt, č. bytu 3, I. podlaží, před prodejem
bytu Blanická 174
[ 2010 - 1201 ]
Krakonošovo náměstí čp. 128 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 128 o vel. 1+2, č. bytu 6, III. podlaží, standardní byt (dříve I.
kat.) - kuchyň 21.89 m², 1. pokoj 20.53 m², 2. pokoj 14.21 m², topení etážové plynové, k bytu patří koupelna
3.96 m², WC 1.35 m² (mimo byt pod vlastním uzamčením) a předsíň 8.75 m², měsíční nájemné 3647,- Kč,
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 - 1202 ]
Horská čp. 142 - neobsazení bytu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s neobsazením bytu na adrese Horská 142 o vel. 1+1, standardní byt, č. bytu 3, II. podlaží, před prodejem
domu
[ 2010 - 1203 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt
o vel. 1+2 standardní byt (dříve I. kat.) s
Š
na dobu určitou 6 měsíců za podmínky řádného placení nájemného, služeb a
uhrazení veškerých dluhů souvisejících s bytem
do 31.01.2011
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[ 2010 - 1204 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244
[ 2010 - 1205 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt
[ 2010 - 1206 ]
Krakonošovo náměstí čp. 69 – byt č. 1 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 69 o vel. 1+2, č. bytu 1, II. podlaží, standardní byt (dříve I.
kat.) - kuchyň 18.80 m², 1. pokoj 27.63 m², 2. pokoj 24.75 m², topení etážové elektrické, k bytu patří
koupelna + WC 4.05 m², spíž 4.16 m², předsíň 13.68 m², komora 31.86 m² a sklep 1.80 m², měsíční nájemné
6538,- Kč, 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 - 1207 ]
Krakonošovo náměstí čp. 69 - byt. č. 2 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 69 o vel. 1+1, č. bytu 2, III. podlaží, standardní byt (dříve I.
kat.) - kuchyň 33,14 m², 1 pokoj 34.39 m², hala 15.60 m², topení etážové elektrické, k bytu patří koupelna
9.35 m², WC 1.68 m², spíž 7.52 m², předsíň 9.79 m², komora 6.88 m² a půda 2.00 m², měsíční nájemné
6157,- Kč, 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 - 1208 ]
Krakonošovo náměstí čp. 124 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 124 o vel. 1+1, č. bytu 5, II. podlaží, standardní byt (dříve I.
kat.) - kuchyň 17.90 m², 1 pokoj 17.60 m², hala 11.88 m², topení etážové plynové, k bytu patří koupelna 4.60
m², WC 1.40 m² a předsíň 5.60 m², měsíční nájemné 3042,- Kč, 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 - 1209 ]
Spojka čp. 142 – byt č. 2 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Trutnov, Spojka 142 o vel. 1+1, č. bytu 2, I. podlaží, standardní byt (dříve I. kat.) - kuchyň
11,54 m², 1 pokoj 18.46 m², topení etážové plynové, k bytu patří koupelna 3.76 m², WC 1.31 m², předsíň
5.91 m² a sklep 14.74 m², měsíční nájemné 4311,- Kč, 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.
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Majetek města - různé
[ 2010 - 1210 ]
Babí-rekonstrukce NN-smlouva o právu provést stavbu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením "Smlouvy o právu provést stavbu" (č. IE-12-2000454/26) na akci "Babí u Trutnova rekonstrukce NN" na dotčených nemovitostech, t.j. st. p. 171, p. p. 43/1, p. p. 561, p. p. 562/2, p. p. 562/3, p.
p. 565, p. p. 2125/1, p. p. 2231/1, p. p. 2924, p. p. 2753/2 a p. p. 2827/3, k. ú. Babí, mezi městem Trutnov a
společností ČEZ Distribuce a. s. Děčín.
[ 2010 - 1211 ]
Babí-rekonstrukce NN-smlouva o podmínkách provedení stavby
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením "Smlouvy o podmínkách provedení stavby" (č. IE-12-2000454/SPS/8) na akci "Babí u Trutnova
- rekonstrukce NN" na dotčené nemovitosti, t.j. p. p. 561, k. ú. Babí, mezi městem Trutnov (vlastník) a
společností ČEZ Distribuce a. s. Děčín.
[ 2010 - 1212 ]
Darování stavby dětského hřiště
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit přijetí daru a to stavby dětského hřiště na p.p. 127/1 v k. ú. Bohuslavice n. Úpou
[ 2010 - 1213 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zrušením smlouvy č. 14/02/TU, znějící na jméno BAK a. s. - stavební buňky IČO 25289390, Vodní 177,
Trutnov, ke dni 20.10.2010
*
01.02
*
se zrušením smlouvy č. 28/02/TU, znějící na jméno Alois Novotný - AP servis, IČO 116 05 812, Havlíčkova 8,
Trutnov, ke dni 31.12.2010
Finanční záležitosti
[ 2010 - 1214 ]
Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory
rada města
schvaluje
*
01.01
*
Zásady pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova dle předloženého
návrhu
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit Zásady pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova dle
předloženého návrhu
[ 2010 - 1215 ]
Společenské centrum Trutnovska..
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční plán Společenského centra Trutnovska na rok 2010 dle předloženého návrhu
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stanovuje
*
02.01
*
Společenskému centru Trutnovska objem prostředků na platy v hlavní činnosti pro rok 2010 ve výši dle
předloženého návrhu
[ 2010 - 1216 ]
Hospodaření příspěvkových organizací k 30.09.2010
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 30.09.2010
[ 2010 - 1217 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč Krkonošskému auto moto klubu v AČR Trutnov na částečné krytí
nákladů při pořádání "Memoriálu Jiřího Mikysy"
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč Klubu českých turistů Bohuslavice nad Úpou na částečné krytí nákladů
spojených se zhotovením diplomů, razítek a kalendáříků na rok 2011
*
01.03
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč p
jako příspěvek na startovné závodu La Grande
Odyssé 2011
*
01.04
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč
jako příspěvek na závodu Světového poháru ve
slalomu ve finském Levi
*
01.05
*
finanční dar ve výši 5000,- Kč Klubu železničních modelářů Trutnov u příležitosti 40. výročí založení klubu a
jeho činnosti v Trutnově
*
01.06
*
finanční dar ve výši 5000,- Kč p
jako poděkování za dlouholetou práci předsedy Klubu
železničních modelářů Trutnov
[ 2010 - 1218 ]
Mimořádné odměny ředitelů PO
rada města
schvaluje
*
01.01
*
mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací dle předloženého návrhu
Různé
[ 2010 - 1219 ]
Půjčky ze SFRB rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení
návrhu

dle předloženého

[ 2010 - 1220 ]
Cyklotrasa KČT č.22-smlouvy o právu provést stavbu
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit výkup pozemků v k. ú. Poříčí u Trutnova p. p. 1345 - trvalý zábor cca 0.05 m², dočasný zábor cca
2.4 m², st. p. 16 (trvalý zábor cca 3.3 m², dočasný zábor cca 05 m², p. p. 1334/1 - dočasný zábor cca 0.6 m²,
p. p. 1322/2 - trvalý zábor cca 34.9 m², dočasný zábor cca 10.1 m²), p. p. 1318/5 (trvalý zábor cca 156.0 m²,
dočasný zábor cca 36.2 m² a p. p. 1309/2 - trvalý zábor cca 336.2 m², dočasný zábor cca 79.6 m², dle
předloženého návrhu
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[ 2010 - 1221 ]
Název nové autobusové zastávky
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit přidělení názvu autobusové zastávky v ulici Voletinská - Trutnov, Poříčí, Voletinská, přejezd
[ 2010 - 1222 ]
Půjčka ze SFRB rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech pí
, Trutnov, ze dne
29.11.2006 pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 225000,- Kč
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:06.12.2010 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech

, Trutnov

[ 2010 - 1223 ]
Půjčka ze SFRB - Křižíkova 552
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech SVJ Křižíkova 552 Trutnov ze dne 21.06.2004 pro zajištění
pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 2550000,- Kč
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:06.12.2010 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech SVJ Křižíkova 552 Trutnov
[ 2010 - 1224 ]
Půjčka ze SFRB rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vzdání se zástavního práva na nemovitostech
, Trutnov, ze dne 05.06.2003
pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 180000,- Kč
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:06.12.2010 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech

Trutnov

[ 2010 - 1225 ]
Cyklostezka KČT č. 22 - úsek cyklostezky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Cyklostezka KČT č. 22 Trutnov - Poříčí úsek cyklostezky" do výše 7669000,- Kč
*
01.02
*
realizaci akce v plném rozsahu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:20.12.2010 *
zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2010 dle předloženého návrhu
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[ 2010 - 1226 ]
ZŠ kpt. Jaroše - VŘ na odstranění dřevomorky
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na formou jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona 137/2006 Sb., § 23, odst. 4b) "ZŠ kpt.
Jaroše - odstranění dřevomorky"
schvaluje
*
02.01
*
předloženou zadávací dokumentaci
*
02.02
*
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídky v navrženém složení
pověřuje
*
03.02 Urč:Ing. Franc
*
jednáním o ceně nabídky s uchazečem - firmou A&K s. r. o. Trutnov
[ 2010 - 1227 ]
ZŠ kpt. Jaroše - VŘ na vícepráce
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na formu jednacího řízení bez uveřejnění "Rekonstrukce I. NP ZŠ kpt. Jaroše - sanace proti
zemní vlhkosti"
schvaluje
*
02.01
*
předloženou zadávací dokumentaci
*
02.02
*
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídky v navrženém složení
pověřuje
*
03.01 Urč:Ing. Franc
*
jednáním o ceně nabídky s uchazečem - firmou A&K s. r. o. Trutnov
[ 2010 - 1228 ]
Ceník parkovného na území města
rada města
vydává
*
01.01
*
nařízení města Trutnova č. 7/2010, kterým se mění 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, v navrženém znění
pověřuje
*
02.01 Urč:Mgr. Adamec
*
vydáním úplného znění nařízení města Trutnova č. 7/2010, kterým se mění 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
vydává
*
03.01
*
ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo na jejich určených úsecích v
navržené znění
*
03.02
*
ceník za stání silničních motorových vozidel na pozemních komunikacích z důvodů potřeb města, v
navrženém znění
*
03.03
*
ceník za státní silničních motorových vozidel na parkovišti UFFO v navrženém znění
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[ 2010 - 1229 ]
Plán zimní údržby na rok 2010-2011
rada města
schvaluje
*
01.01
*
Plán zimní údržby na rok 2010 - 2011 Technických služeb Trutnov s. r. o. dle předloženého návrhu
[ 2010 - 1230 ]
Dračí sousoší u Autostylu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s tím, aby sochy draků umístěné před areálem společnosti Autostyl s. r. o. v Horské ulici, byly pojmenovány
SEPTEM - PENTA - CIFRA
[ 2010 - 1231 ]
JSDH - účelová neinvestiční dotace v r. 2010
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje Jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Trutnova pro rok 2010 ve výši 20406,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
T:06.12.2010 *
zajistit uzavření smlouvy s poskytovatelem Královéhradeckým krajem
[ 2010 - 1232 ]
Městský znak
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova na kalendáři Krakonošky pro rok 2011 u příležitosti 55. výročí
jejího založení
[ 2010 - 1233 ]
ZŠ Komenského - FVE
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2010-1103/19 ze dne 04.10.2010
schvaluje
*
02.01
*
přijetí dlouhodobého investičního úvěru příspěvkovou organizací Základní škola, Trutnov, Komenského 399,
s ručitelským závazkem zřizovatele na výstavbu fotovoltaické elektrárny ve výši 9000000,- Kč od České
spořitelny a. s., v rozsahu a za podmínek vyplývajících z návrhu úvěrové smlouvy č. 2313/10/LCD
*
02.02
*
nabytí majetku - FVE do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola, Trutnov, Komenského 399, a to v
souladu s čl. VII, bodem 4., písm. d) její zřizovací listiny, a to na základě smlouvy o dílo ze dne 27.08.2010,
uzavřené mezi Základní školou, Trutnov, Komenského 399 a firmou HELION.CZ, s. r. o., Lipová 69, 541 01
Trutnov, IČ 25986562 (odsouhlasené usnesením RM 2010-1050/18 ze dne 20.09.2010) na dodávku a
instalaci fotovoltaického systému o nominálním výkonu 124,2 KWp
*
02.03
*
použití výnosů z provozu fotovoltaické elektrárny provozované na základě rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu o udělení licence č. 111016841, nabyté do vlastnictví příspěvkové organizace Základní
škola, Trutnov, Komenského 399 na základě usnesení RM 2010-1233/21, bod 02.02, ze dne 22.11.2010,
přednostně k úhradě dlouhodobého investičního úvěru s ručitelským závazkem zřizovatele, poskytnutého
Českou spořitelnou, a. s., jehož přijetí bylo schváleno usnesením RM 2010-1233/21, bod 02.01, ze dne
22.11.2010
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doporučuje
*
03.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Trutnov, Komenského 399,
kterým se do čl. V, bodu 3. doplňuje písm. d) výroba elektřiny dle rozhodnutí Energetického regulačního
úřadu o udělení licence č. 111016841
*
03.02 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit ve smyslu § 85 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, zastavení nemovitých věcí ve
vlastnictví města Trutnova, t.j. budovy čp. 399 na parcele st. 1993/1, st. 1993/2, st. 5514 a dále pozemků st.
1993/1, st. 1993/2, st. 5514 a 2081/2, zapsaných na LV 9426 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov, pro katastrální území Trutnov, obec
Trutnov, okres Trutnov, za investiční úvěr příspěvkové organizace Základní škola, Trutnov, Komenského 399,
ve výši 9000000,- Kč, pro účely dodávky a instalace fotovoltaického systému o nominálním výkonu 124,2
kWp v rozsahu a za podmínek vyplývajících z návrhu úvěrové smlouvy č. 2313/10/LCD a návrhu smlouvy o
zastavení nemovitostí č. ZN/2313/10/LCD, včetně pověření starosty města uzavřít smlouvu o zastavení
nemovitostí v rozsahu a za podmínek vyplývajících z návrhu smlouvy o zastavení nemovitostí č.
ZN/2313/10/LCD
*
03.03
T:13.12.2010 *
schválit ve smyslu § 85 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, zastavení pohledávek (práv) z
pojistné smlouvy, kterou jsou pojištěny nemovitosti ve vlastnictví města Trutnova, t.j. budovy čp. 399 na
parcele st. 1993/1, st. 1993/2, st. 5514 a dále pozemků st.1993/1, st. 1993/2, st. 5514 a 2081/2, zapsaných
na LV 9426 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální
pracoviště Trutnov, pro katastrální území Trutnov, obec Trutnov, okres Trutnov, které odpovídá pojistnému
krytí výše uvedených nemovitostí, a to za investiční úvěr příspěvkové organizace Základní škola, Trutnov,
Komenského 399, ve výši 9000000,- Kč pro účely výstavby fotovoltaické elektrárny v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z návrhu úvěrové smlouvy č. 2313/10/LCD a návrhu smlouvy o zastavení pohledávek z pojistné
smlouvy č. ZP-P/2313/10/LCD a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o zastavení pohledávek (práv) z
pojistné smlouvy a za podmínek vyplývajících z návrhu smlouvy o zastavení pohledávek (práv) z pojistné
smlouvy č. ZP-P/2313/10/LCD
*
03.04
T:13.12.2010 *
schválit převzetí ručitelského závazku ve smyslu § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, za
investiční úvěr příspěvkové organizace Základní škola, Trutnov, Komenského 399, poskytnutý Českou
spořitelnou, a. s., ve výši 9000000,- Kč, pro účely dodávky a instalace fotovoltaického systému o nominálním
výkonu 124,2 kWp v rozsahu a za podmínek vyplývajících z návrhu úvěrové smlouvy č. 2313/10/LCD,
návrhu smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/2313/10/LCD, návrhu smlouvy
o zastavení nemovitostí č. ZN/2313/10/LCD a návrhu smlouvy č. ZP-P/2313/10/LCD o zastavení pohledávek
z pojistné smlouvy na pojištění výše zastavovaných nemovitostí, resp. návrhu jiné dohody o vinkulaci
pohledávek z pojistné smlouvy ve prospěch České spořitelny, a. s., na pojištění výše zastavovaných
nemovitostí a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a
bankou v rozsahu a za podmínek vyplývajících z návrhu smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi
ručitelem a bankou č. RD/2313/10/LCD, popř. dohody o vinkulaci pohledávek z pojistné smlouvy ve
prospěch České spořitelny, a. s., na pojištění výše zastavovaných nemovitostí, nebude-li uzavřena zástavní
smlouva k pohledávkám z pojistného plnění.
[ 2010 - 1234 ]
Veřejná služba
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2009-655/10 ze dne 25.05.2009
souhlasí
*
02.01
*
se zřízením podmínek pro organizaci a zajištění výkonu veřejné služby na území města Trutnova dle
předloženého návrhu
deleguje
*
03.01
*
veřejnou službu na Technické služby Trutnov s. r. o. a Lesy a parky Trutnov s. r. o.
ukládá
*
04.01 Urč:PaedDr. Rouha
T:06.12.2010 *
zajistit při realizaci veřejné služby činnosti ze zákona vyplývající
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[ 2010 - 1235 ]
Veřejnoprávní smlouvy - městská policie
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:13.12.2010 *
schválit uzavření veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii Městskou
policií Trutnov v roce 2011 na území měst, městysu a obcí, pokud o tuto činnost projeví zájem Černý Důl,
Hostinné, Janské Lázně, Malá Úpa, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Rtyně v Podkrkonoší a Úpice dle
předloženého návrhu.
[ 2010 - 1236 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
p
prodej jmelí a vánočních svícnů pod podloubím obchodního domu Elmont-Ch na Horské
ulici od 01.12.2010 do 23.12.2010
*
01.02
*
p.
prodej koblížků pod podloubím obchodního domu firmy CENTR drogerie s. r. o. na
Horské ul. Prodej bude uskutečňován v období od 23.11.2010 do 31.03.2011
*
01.03
*
p.
prodej vánočního jmelí, cukrové vaty a popcornu pod podloubím
obchodního domu firmy CENTR drogerie s. r. o. na Horské ul. Prodej bude uskutečňování v období od do
31.03.2011.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:06.12.2010 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
[ 2010 - 1237 ]
Komise rady města
rada města
zřizuje
*
01.01
*
s platností od 23. listopadu 2010 jako své iniciativní a poradní orgány níže uvedené komise:
Školskou komisi, Komisi pro výstavbu a rozvoj města, Kulturní komisi, Komisi pro integrované obce, Bytovou
komisi, Sociální komisi, Komisi pro bezpečnost a veřejný pořádek, Tělovýchovnou komisi, Komisi pro
cestovní ruch
*
01.02
*
odborný poradní sbor pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově a pro Názvosloví
ponechává
*
02.01
*
v platnosti komisi inventarizační, likvidační, škodní a povodňovou.
[ 2010 - 1238 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 6. prosince 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

