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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2010 - 1325 ]
Kožešnická ul. - garáž
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
schválit záměr prodeje nemovitostí - objekt garáže bez č.p./č.e. na pozemku st. p. 1298, spolu s pozemkem
st. p. 1298, vše v části obce Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, včetně příslušenství, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 06.10.2009, novým obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů, mimo Zásad
pro prodej..., bez upřednostnění nájemců nebytových prostor, za minimální nabídkovou cenu 132120,- Kč.
[ 2010 - 1326 ]
Sokolovská ul. - garáž
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.02.2011 *
schválit prodej nemovitostí: objekt řadové garáže bez čp/če na pozemku st. p. 4874, spolu s pozemkem st.
p. 4874, vše v části obce Dolní Předměstí, v k. ú. a obci Trutnov, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 3.10.2009, 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 130980,- Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2010 - 1327 ]
Krakonošovo náměstí čp. 132
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 132 Krakonošovo náměstí, umístěné v I.
NP o celkové výměře 69.75 m² (prodejna - masna 31.35 m², sklad 12.43 m², příjem zboží 9.96 m², šatna a
denní místnost 12.87 m², umývárna 1.65 m², WC 1.49 m²)
Trutnov, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši 151440,- Kč/rok za celé nebytové
prostory včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování prodejny
řeznictví a uzenářství. 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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Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2010 - 1328 ]
Palackého čp. 77
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na 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) s
, 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.
[ 2010 - 1329 ]
Palackého čp. 82
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením 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
obchodní firmou 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,
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.
[ 2010 - 1330 ]
DOLCE - kemp a sportoviště
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku 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 - 1331 ]
DOLCE - kemp a sportoviště - plán pro r. 2011
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s využitím reinvestičního fondu pro kemp a sportoviště v areálu rekreačního střediska Dolce pro rok 2011 ve
výši 700000,- Kč:
- rozvedení otopného potrubí a instalace otopných těles do chatek a apartmánů v kempu. Pro zajištění
investiční akce "Vytápění chatek a apartmánů Dolce" musí být zpracována příslušná projektová
dokumentace a zajištěna příslušná povolení u stavebního úřadu.
[ 2010 - 1332 ]
DOLCE - kemp a sportoviště - nájemné
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 600/09/M ze dne 13.07.2009 na pronájem kempu a
sportoviště v areálu rekreačního střediska Dolce, uzavřené s
, ve věci úhrady
nájemného za období od ledna 2011 po dobu platnosti nájemní smlouvy za nemovitý majetek platbami dle
předloženého návrhu.
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[ 2010 - 1333 ]
DOLCE - restaurace, kiosek č. 1...
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s využitím reinvestičního fondu pro restauraci v areálu rekreačního střediska Dolce pro rok 2011 ve výši
200000,- Kč:
- oprava omítky z přední strany restaurace, nový nátěr fasády z obou stran, oprava dřevěného zábradlí na
venkovní terase
- oprava a nové obložení toalet v restauraci, výměna pisoárů na pánském WC a zavedení teplé vody na
pánské i dámské WC
[ 2010 - 1334 ]
DOLCE - restaurace, kiosek č. 1 - nájemné
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 601/09/M ze dne 13.07.2009 na pronájem restaurace, kiosku
č. 1 a části přilehlého pozemku v areálu rekreačního střediska Dolce, uzavřené s p.
, ve
věci úhrady nájemného za období od ledna 2011 po dobu platnosti nájemní smlouvy za nemovitý majetek
platbami dle předloženého návrhu
[ 2010 - 1335 ]
Barvířská čp. 24
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory Barvířská 24, umístěné v I. NP o celkové výměře 185.08 m² s
uzavřením podnájemní smlouvy na část nebytových prostor o výměře 45.00 m² mezi nájemcem p.
a podnájemcem - společností MODELA TRUTNOV s. r. o., se sídlem Čsl. armády 233, Trutnov,
za stejných nájemních podmínek za účelem provozování vzorkové kanceláře, nabídky služeb v oboru stínící
a zabezpečovací techniky, softwarové služby.
[ 2010 - 1336 ]
Roty Nazdar čp. 427 a 428
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 427 a 428 ul. Roty Nazdar, umístěné v I. NP o celkové výměře
341.60 m² (7 místností o celkové výměře 173.80 m², 3 chodby o celkové výměře 45.30 m², 3 sociální
zařízení o celkové výměře 13.50 m² a 4 sklepy o celkové výměře 109.00 m²) s uzavřením podnájemní
smlouvy na část nebytových prostor ve výši 50 % plochy nebytového prostoru mezi nájemcem Diakonií
Broumov, se sídlem Husova 319, Broumov a podnájemcem Diakonií Broumov, s. r. o., se sídlem V Důlni
913, Úpice, za stejných nájemních podmínek za účelem provozování maloobchodního prodeje s použitým
zbožím dle živnostenského povolení.
[ 2010 - 1337 ]
PKS Bojiště - plán investic a údržby pro r. 2011
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pro areál PKS Bojiště plán rekonstrukcí pro rok 2011:
- pokračování v rekonstrukci oplocení areálu PKS Bojiště - část oplocení u komunikace Královédvorská a k
ní přilehlé dvě strany oplocení, včetně výměny nebo opravy brány
souhlasí
*
02.01
*
s navýšením rozpočtu pro rok 2011 pro areál PKS Bojiště ve výši 25000,- Kč (nevyčerpané prostředky r.
2010)
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Pozemky - záměr města
[ 2010 - 1338 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.

v k. ú. Trutnov do ideálního spoluvlastnictví

účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Veškeré náklady spojené s převodem, mimo
daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 1339 ]
p. p.
. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout a následně prodat část p. p.
v k. ú. Trutnov
za účelem výstavby garáže s tím, že odsouhlasí kupní cenu 600,Kč/m² a kolaudace stavby bude do 31.12.2013. Kupní smlouva se uzavře do 60 dnů po kolaudaci stavby a
do doby prodeje bude uzavřen nájemní vztah za nájemné 10,- Kč/m²/rok. Veškeré náklady spojené s
převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2010 - 1340 ]
p. p. 1486/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1486/3 (cca 390 m²) v k. ú. Trutnov
k
zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba
stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 220447 s manž. Stryalovými dohodou k 30.01.2011
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2010 - 1341 ]
p. p. 1998/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1998/4 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého, společnosti Virtshop CZ s. r. o. k
umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou 1 rok za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude
před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 1998/4 (1 m²) v k. ú. Trutnov v
termínu od 01.06.2010 do 31.12.2010 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 1342 ]
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/15 (2 m²) v k. ú. Trutnov, Svatojánské náměstí,
k umístění
reklamní plachty na plot u čp. 1 na dobu určitou od 01.03.2011 do 28.02.2012 za nájemné ve výši 3,Kč/m²/den.
[ 2010 - 1343 ]
p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Hradební,
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.01.2011 do 31.12.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
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[ 2010 - 1344 ]
st. p. 14/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 14/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Havlíčkova,
k umístění
reklamního stojanu na dobu určitou od 01.02.2011 do 31.01.2012 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 1345 ]
p. p. 2758, p. p. 2756, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím výpůjčky části p. p. 2758 (69 m²) a části p. p. 2756 (21 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Slévárenská, p.
k umístění lešení za účelem zateplení dobu čp. 604 na dobu určitou od 01.02.2011 do
30.09.2011.
[ 2010 - 1346 ]
p. p. 97/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
s podáním výpovědi
čl. VI. bodu 2 nájemní smlouvy

*

z nájemní smlouvy č. 980346 s tříměsíční výpovědní lhůtou dle

[ 2010 - 1347 ]
p. p.
a další, k.ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením neúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova za účelem práva uložení
kanalizace, dále práva vstupu, vjezdu, údržby, oprav a provozování stavby na částech pozemků - p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova s vlastníky pozemků
a
. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2010 - 1348 ]
p. p. 179/21 a další, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného nebo neúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova za účelem práva
uložení splaškové tlakové kanalizace, dešťové kanalizace a vodovodu, právo vstupu, vjezdu, údržby, oprav a
provozování stavby na části p. p. 179/21 v k. ú. Dolní Staré Město se spol. A. Charouz, spol. s r. o. Dále
právo uložení splaškové tlakové kanalizace, právo vstupu, vjezdu, údržby, oprav a provozování stavby na
částech p. p. 179/53 a p. p. 179/19 v k. ú. Dolní Staré Město se spol. CASIA, spol. s r. o. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2010 - 1349 ]
p. p. 2227/2, 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 NN na části p. p. 2227/2 v k. ú. Trutnov v celkovém
rozsahu 7 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 20 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2010 - 1350 ]
p. p. 2213/16, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/16 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Slovanské náměstí,
k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou do 14.10.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 1351 ]
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.01.2011 do 31.12.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 1352 ]
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/15 (4 m²) v k. ú. Trutnov, Svatojánské náměstí, společnosti Compel s. r. o.,
zastoupené
k umístění dvou reklamních plachet na plot u čp. 1 na dobu určitou od
01.01.2011 do 31.12.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 1353 ]
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul.Horská, firmě SUK 002 s.r. o., zastoupené p. Janem
Sukem, k umístění reklamního stojanu typu "A" "Ponorka - bar) na dobu určitou do 28.10.2011 za nájemné
ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 1354 ]
p. p. 2213/17, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/17 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Barvířská, společnosti NOR, a. s., k umístění
reklamního stojanu na dobu určitou od 01.01.2011 do 31.12.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 1355 ]
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, p
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.01.2011 do 31.12.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 1356 ]
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, p.
k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.01.2011 do 31.12.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
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[ 2010 - 1357 ]
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, p.
k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.01.2011 do 31.12.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
s tím, že před podpisem smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/2 (1 m²) v
k. ú. Trutnov v termínu od 01.09.2010 do 31.12.2010 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 1358 ]
p. p. 1614, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1614 (1 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnov, ul. Petříkovická, společnosti G-Team Progres,
spol. s r. o., k umístění atrapy plynových lahví na dobu určitou do 30.11.2011 za nájemné ve výši 2,Kč/m²/den.
[ 2010 - 1359 ]
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, společnosti KMC, spol. s r. o., k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.01.2011 do 31.12.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 1360 ]
p. p. 2730, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2730 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Na Struze,
stojanu typu "A" na dobu určitou do 01.11.2011.

k umístění reklamního

[ 2010 - 1361 ]
p. p. 1998/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1998/4 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého,
k umístění
reklamního stojanu na dobu určitou od 01.01.2011 do 30.06.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 1362 ]
p. p. 2213/18, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/18 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Na Struze,
(občerstvení U
Adamců) k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.01.2011 do 31.12.2011 za nájemné
ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2010 - 1363 ]
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/15 (4 m²) v k. ú. Trutnov, Svatojánské náměstí,
k umístění
reklamního plachty na plot u čp. 1. na dobu určitou od 01.01.2011 do 31.12.2011 za nájemné ve výši 3,Kč/m²/den.
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[ 2010 - 1364 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (celkem 19 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
k umístění
reklamního stojanu typu "A" za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den a předzahrádky k vystavování jízdních kol
(18 m²) za nájemné ve výši 1.50 Kč/m²/den na dobu určitou od 10.01.2011 do 09.01.2012.
[ 2010 - 1365 ]
st. p. 5793, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím výpůjčky části st. p. 5793 (9 m²) v k. ú. Trutnov, náměstí Republiky, příspěvkové organizaci
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, zastoupené ředitelem p. Liborem Kasíkem, k
vystavení osobního automobilu Škoda (firma Autostyl) na dobu určitou do 31.08.2011
Bytové záležitosti
[ 2010 - 1366 ]
Š
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt Školní 13 o vel. 1+4 na dobu určitou od 16.12.2010 do
30.06.2011 s
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Komárek
T:17.01.2011 *
uzavřít nájemní smlouvu na byt Školní 13 o vel. 1+4 na dobu určitou od 16.12.2010 do 30.06.2011
Š

[ 2010 - 1367 ]
rada města
trvá
*
01.01
*
na usnesení rady města 2010 - 1204/21 ze dne 22.11.2010
[ 2010 - 1368 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením zapůjčení holobytu na adrese Na Dvorkách 244
"regulovaného nájemného"

do 30.06.2011 ve výši

[ 2010 - 1369 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením náhradního bytu pro
o vel. 1+1, standardní byt a
zařadit na 3. místo v pořadníku na náhradní byty r. 2010 za podmínky vrácení bytu na adrese Bulharská 55 o
vel. 1+1 standardní byt
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Finanční záležitosti
[ 2010 - 1370 ]
Městská hromadná doprava
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 3 Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově pro
rok 2011 dle předloženého návrhu
Různé
[ 2010 - 1371 ]
Cyklostezka KČT č. 22 - úsek cyklostezky"
rada města
ukládá
*
01.01 Urč:Ing. Franc
T:17.01.2011 *
zajistit uzavření dodatku č. 613/2010/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 dle předloženého návrhu
[ 2010 - 1372 ]
VŘ - koupě užitkového (kombinovaného) vozidla
rada města
schvaluje
*
01.01
*
firmu Auto Trutnov s. r. o., Krkonošská 566, Trutnov, vítězem výběrového řízení na dodavatele užitkového
(kombinovaného) vozidla pro MěÚ Trutnov za celkovou cenu vozidla s navrhovaným dovybavením 766172,Kč, včetně DPH.
[ 2010 - 1373 ]
Procesní a bezpečnostní audit městského úřadu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
firmu DERS s. r. o., Polákova 737/1, Hradec Králové vítězem výběrového řízení na provedení procesního a
bezpečnostního auditu MěÚ Trutnov v celkové částce 890 tis. Kč bez DPH
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
T:17.01.2011 *
zajistit uzavření smlouvy s vítěznou firmou
[ 2010 - 1374 ]
Světový pohár FIS Masters
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převzetím osobní záštity starostou města Trutnova Mgr. Ivanem Adamcem nad akcí "Světový pohár FIS
Masterst" ve sjezdovém lyžování
[ 2010 - 1375 ]
Speciální ZŠ a MŠ, Horská 160
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením podnájemní smlouvy Speciální základní školy a Mateřské školy Trutnov, v budově Horská 160, s
dalším subjektem za úplatu na období 03.01.2011 - 30.06.2011 dle předloženého návrhu
[ 2010 - 1376 ]
Městský znak
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku/loga města na obal nahraného studiového CD skupiny Efekt
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[ 2010 - 1377 ]
Komise RM
rada města
jmenuje
*
01.01
*
členem komise pro výstavbu a rozvoj Ing. arch. Romana Žateckého
členem komise kulturní p. Lukáše Vysoudila, p. Jiřího Jahodu, Mgr. Jana Vídeňského
členem komise pro integrované obce p. Daniela Radu, Ing. Zdeňka Horského, p. Miloše Odla
členem komise bytové p. Michala Slezáka
členem komise sociální pí Danu Janickou, pí Zuzanu Trpákovou
členem komise pro bezpečnost a veřejný pořádek Bc. Martina Mečíře, Bc. Karla Povra, Mgr. Jana Hornycha
členem komise tělovýchovné Mgr. Pavla Káňu, p. Michala Slezáka, p. Daniela Radu, pí Janu Šichovou, p.
Oldřicha Martince
*
01.02
*
pí Lucii Ábelovou tajemnicí komise tělovýchovné
odvolává
*
02.01
z komise sociální pí Zuzanu Řepákovou

*

[ 2010 - 1378 ]
Určení oddávajících
rada města
pověřuje
*
01.01
*
k přijímání prohlášení o uzavření manželství Mgr. Romana Háska
[ 2010 - 1379 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 17. ledna 2011 od 15.00 hod v zasedací místnosti č. 301
MěÚ
Tisková oprava usnesení 2010-1250/22 – usnesení RM správně zní
[ 2010 - 1250 ]
Horská čp. 65
rada města
schvaluje
*
01.01
*
odepsání nevymahatelné pohledávky ve výši 25291,- Kč za firmou LBM s. r. o., Horská 166, Trutnov, IČ
62025759, za pronájem nebytového prostoru v čp. 65 Horská.
Zapsala :Matoušová

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

