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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2009 - 334 ]
Dlouhá čp. 572
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:04.05.2009 *
schválit prodej bytové jednotky č. 572/33 ve čtvrtém nadzemním podlaží domu čp. 572 na st. p. 1379 v
ulici Dlouhá, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, včetně spoluvlastnického podílu na
společných částech domu a pozemku st. p. 1379, v rozsahu Prohlášení vlastníka ze dne 17.6.1999, do
vlastnictví
, za sníženou cenu (o zaplacené
nájemné), t.j. za 1118210,- Kč.
[ 2009 - 335 ]
Horská čp. 65
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:04.05.2009 *
zrušit část usnesení zastupitelstva města 2008-274/7, bod 01.02 ze dne 1.12.2008
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:04.05.2009 *
schválit prodej domu čp. 65 na pozemku st. p. 5/2 ulice Horská, spolu s pozemkem st. p. 5/2 a p. p. 1976
(parkoviště), včetně příslušenství věci hlavní (dřevěné kolny na pozemku st. p. 5/2), vše v obci Trutnov,
části města a k. ú. Horní Staré Město, dražbou dobrovolnou s vyvolávací cenou 2738450,- Kč.
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:04.05.2009 *
schválit zveřejnění záměru prodeje s dobou zveřejnění min. 30 dnů
[ 2009 - 336 ]
Stodola v k. ú. Horní Maršov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:04.05.2009 *
schválit prodej nemovitostí - stodola, bez čp/če, na pozemku st. p. 92, spolu s pozemky st. p. 92, p. p.
163/3, p. p. 163/4, p. p. 163/18, p. p. 164/1, p. p. 544 a p. p. 543/9, vše v k. ú. Horní Maršov, v obci Horní
Maršov, obecným zveřejněním mimo Zásady pro prodej..., bez uplatnění slevy 20 % ze sjednané ceny, za
nabídkovou kupní cenu 1100000,- Kč, s dobou zveřejnění min. 30 dnů.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2009 - 337 ]
Horská čp. 220 - garáž
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 220, ul. Horská, umístěný v I. NP o výměře 17.00
2
m s Městským bytovým podnikem Trutnov, s. r. o., se sídlem Horská 5, Trutnov, na dobu neurčitou za
2
nájemné ve výši 400,- Kč/m /rok za garáž, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za
účelem garážování dopravního prostředku.
[ 2009 - 338 ]
Bulharská čp. 64
rada města
ruší
*
01.01
usnesení rady města 2009-279/5 ze dne 17.03.2009 v celém znění

*

souhlasí
*
02.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 64 ul. Bulharská, umístěný v I. NP o výměře 13.20
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m (1 prodejna) s obchodní firmou KNOT, s. r. o., se sídlem Zelenkova 558, Trutnov, na dobu určitou 5 let
2
za nájemné ve výši 4410,- Kč/m /rok za kancelář, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem zřízení kanceláře - designové návrhy interiérů, komplexní služby v oblasti interiérů.
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.
2

Pozemky - záměr města
[ 2009 - 339 ]
p. p. 347/7, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města odprodat p. p. 347/7 (170 m ) v k. ú. Horní Staré Město
za účelem zřízení příjezdové cesty k rodinnému domu za nabízenou kupní cenu ve
2
výši 250,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 340 ]
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města odprodat část p. p. 2471/7 (cca 35 m ) v k. ú. Trutnov společnosti VČP
NET, s. r. o., Hradec Králové za účelem nového osazení středotlakové regulační stanice plynu za kupní
2
cenu ve výši 1500,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu
nemovitostí.
*
01.02
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2471/7 (cca 110 m ) v k. ú. Trutnov společnosti VČP
NET, s. r. o., Hradec Králové za účelem nového osazení středotlakové regulační stanice plynu a
2
vybudování zpevněné plochy za nájemné ve výši 1,- Kč/m /rok
*
01.03
*
2
s podáním výpovědi z části p. p. 2471/7 (50 m ) ze strany nájemce Centru čelistní ortopedie a dětské
stomatologie v Trutnově.
[ 2009 - 341 ]
p. p. 979, p. p. 994, k. ú. Kohoutov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
se zveřejněním záměru města odprodat p. p. 979 (332 m ) a část p. p. 994 (cca 1800 m ) v k. ú. Kohoutov
2
manželům
za kupní cenu ve výši 70,- Kč/m p. p. 979 a 40,2
Kč/m p. p. 994. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2009 - 342 ]
p. p. 2074/6, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2074/6 (cca 50 m ) v k. ú. Trutnov
2
za účelem využití jako zahrady za nájemné ve výši 3,- Kč/m /rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv
výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem. Zároveň se
povoluje dočasné oplocení pozemku.
[ 2009 - 343 ]
p. p. 288/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 288/2 (cca 100 m ) v k. ú. Horní Staré Město
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*

*

za účelem využití jako manipulační plochu za nájemné ve výši 2,- Kč/m /rok na dobu neurčitou s
tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
2

[ 2009 - 344 ]
p. p. 1177/11, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1177/11 (cca 200 m ) v k. ú. Horní Staré Město p.
2
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,- Kč/m /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. 240724, která byla uzavřena s
, dohodou k
2
31.03.2009. Předmětem nájmu je část p. p. 1177/11 (cca 200 m ) v k. ú. Horní Staré Město
[ 2009 - 345 ]
p. p. 187/8, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 187/8 (cca 200 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova
2
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,- Kč/m /rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv
výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2009 - 346 ]
p. p. 2088/1, p. p. 2088/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
2
2
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 2088/1 (3187 m ) a p. p. 2088/2 (cca 4523 m ) v k. ú.
Trutnov Českému zahrádkářskému svazu Základní organizaci DRUŽBA za nájemné ve výši 0.30
2
Kč/m /rok na dobu neurčitou a za podmínek dle nájemní smlouvy č. 970063.

*

Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2009 - 347 ]
p. p. 722/2, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:04.05.2009 *
2
schválit prodej části p. p. 722/2 (cca 28 m ) v k. ú. Trutnov Společenství Náchodská 349 za účelem zřízení
2
okapového chodníku za nabízenou kupní cenu 1,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 348 ]
p. p. 221/4, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:04.05.2009 *
2
schválit prodej p. p. 221/4 (190 m ) v k. ú. Trutnov
za účelem rozšíření
2
vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 349 ]
p. p. 287/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
2
schválit prodej p. p. 287/1 (438 m ) v k. ú. Horní Staré Město
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T:04.05.2009 *
za

účelem rozšíření vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré
poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
2

[ 2009 - 350 ]
p. p. 2227/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:04.05.2009 *
2
schválit prodej části p. p. 2227/1 (část o výměře cca 400 m ) v k. ú. Trutnov, včetně části tělesa pozemní
komunikace na této parcele umístěné, avšak vyjma části tělesa pozemní komunikace na části tohoto
pozemku umístěné, pro které má být zřízeno věcné břemeno, společnosti Trutnov Centrum, s. r. o., se
2
sídlem Bílkova 863/17, Praha 1 - Staré Město, IČ 28437608 (dále jen "investor") za cenu 1500,- Kč/m ,
přičemž investor bude povinen i ve vztahu k tomuto pozemku
- dodržet podmínky uvedené v usnesení zastupitelstva města 2008-346/8
- vybudovat výjezdovou a vjezdovou rampu Obchodního centra takovým způsobem, aby na části této
výjezdové a vjezdové rampě Obchodního centra bylo možné umístění a provoz tělesa místní komunikace
bez dalších nákladů
- udržovat výjezdovou a vjezdovou rampu Obchodního centra v řádném stavu
- provést na části výjezdové a vjezdové rampy Obchodního centra na své náklady těleso pozemní
komunikace, a to jako náhradu za stávající těleso pozemní komunikace ve vlastnictví města.
Při uzavření kupní smlouvy bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno na části pozemkové parcely 2227/1 v
k. ú. Trutnov ve prospěch města Trutnova, které bude spočívat v právu města Trutnova v bezúplatném
umístění tělesa pozemní komunikace na stávajícím pozemku a v případě jejího provedení na výjezdové a
vjezdové rampě Obchodního centra a dále v právu provozu této pozemní komunikace na stávajícím
pozemku a v případě jejího provedení na výjezdové a vjezdové rampě Obchodního centra.
[ 2009 - 351 ]
p. p. 1440/3 a další , k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:04.05.2009 *
2
2
schválit přechod vlastnických práv k p. p. 1440/3 (77986 m ), p. p. 1440/4 (3775 m ), p. p. 1440/5 (51995
2
2
m ) a části p. p. 1499 (31595 m ), vše v k. ú. Horní Staré Město. Pozemky přešly na město Trutnov dle
zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z Královéhradeckého kraje.
[ 2009 - 352 ]
p. p. 1409/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:04.05.2009 *
2
schválit výkup části p. p. 1409/1 (1080 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova od ČR – Správa železniční dopravní
cesty s. p. za kupní cenu dle znaleckého posudku z důvodu vybudování nové komunikace. Náklady
spojené s převodem hradí kupující město Trutnov.
[ 2009 - 353 ]
st. p. 305/3 a další, k. ú. Voletiny
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:04.05.2009 *
2
schválit směnu části st. p. 305/3 (134 m ) v k. ú. Voletiny, která je v majetku města Trutnova, za část p. p.
2
2
1224/1 (126 m , dle GP se jedná o budoucí p. p. 1224/21) a část p. p. 803/1 (10 m , dle GP se jedná o p.
p. 803/2) v k. ú. Voletiny, které jsou v majetku
. Směna bude realizována bez
doplatku. Náklady spojené se směnou uhradí každá strana z jedné poloviny, geometrický plán hradí město
Trutnov.
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[ 2009 - 354 ]
p. p. 2565/2 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:04.05.2009 *
2
2
2
souhlasit s výkupem p. p. 2565/2 (44 m ), p. p. 2565/1 (120 m ) a p. p. 2565/3 (871 m ) v k. ú. Trutnov
2
(celkem cca 1035 m ) od Statku Kovársko s. p. v likvidaci, za kupní cenu dle znaleckého posudku
za účelem vybudování nové křižovatky komunikací Skřivánčí a Krkonošská a přilehlých chodníků. Náklady
spojené s převodem mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2009 - 355 ]
p. p. 160/2, p. p. 1607, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
s pronájmem části p. p. 160/2 (1347 m ) a p. p. 1607 (176 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k
zahrádkářským účelům a pro společné užívání nájemníků, včetně přístupové cesty, na dobu neurčitou za
2
nájemné 2,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána a
schválena pronajímatelem. Před uzavřením nájemní smlouvy pí Hejnová doloží souhlas spoluvlastníků
domu čp. 473.
[ 2009 - 356 ]
p. p. 1106/6, p. p. 1039, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
s pronájmem p. p. 1106/6 (2659 m ) a p. p. 1039 (3107 m ) v k. ú. Babí p.
za účelem
zemědělské výroby na dobu neurčitou za nájemné ve výši 148,- Kč/ha/rok s tím, že jakákoliv výstavba a
výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2009 - 357 ]
p. p. 2047, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
2
s pronájmem části p. p. 2047 (cca 17 m ) v k. ú. Horní Staré Město p.
2
za nájemné ve výši 350,- Kč/m /rok na dobu určitou 5 let
[ 2009 - 358 ]
p. p. 194, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
2
s pronájmem části p. p. 194 (cca 8 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova (umístěná trafika) p.
2
za nájemné ve výši 350,- Kč/m /rok na dobu určitou 5 let.

*
(umístěná trafika)

*

[ 2009 - 359 ]
p. p. 780/3, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 780/3 (cca 2 x 45 m ) v k. ú. Horní Staré Město Sportovnímu klubu Horní Staré
2
Město za účelem parkování na dobu neurčitou za nájemné ve výši 3,- Kč/m /rok.
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[ 2009 - 360 ]
p. p. 1998/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 1998/4 (1 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého, p.
za účelem
umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.04.2009 do 25.02.2010 za nájemné ve výši 3,2
Kč/m /den.
[ 2009 - 361 ]
p. p. 2213/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
s pronájmem části p. p. 2213/1 (20 m ) a části st. p. 192 (2 m ) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
k umístění letní předzahrádky před "café bar Narcis" na dobu určitou od 13.04.2009 do
2
30.09.2009 za nájemné ve výši 1.50 Kč/m /den
*
01.02
*
2
s pronájmem části st. p. 192 (1 m ) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 01.04.2009 do 25.02.2010 za nájemné ve výši 3,2
Kč/m /den.
[ 2009 - 362 ]
p. p. 1496/1, p. p. 1496/9, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. Děčín,
spočívajícího v právu umístění nové trafostanice a uložení, údržby, oprav a provozování stavby zemního
kabelového vedení VN a NN v k. ú. Trutnov na částech p. p. 1496/1 a p.p. 1496/9 v celkovém rozsahu 56
2
2
m . Jednotková cena činí 133.33 Kč/m + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene hradí oprávněný.
[ 2009 - 363 ]
p. p. 2760 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro oprávněnou společnost HUMLNET s. r. o. o zřízení věcného
břemene na částech p. p. 2760, p. p. 2602, p. p. 2194/1, p. p. 2198/57 a st. p. 1855 v k. ú. Trutnov,
spočívajícího v právu uložení, údržby, oprav a provozování stavby optického kabelu v celkovém rozsahu
2
2
420 m . Jednotková cena činí 133.33 Kč/m + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene hradí oprávněný.
[ 2009 - 364 ]
p. p. 1090/13 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro oprávněnou společnost HUMLNET s. r. o. o zřízení věcného
břemene na částech p. p. 1090/13, p. p. 1090/5, p. p. 1090/6, p. p. 933/30, p. p. 2011 a p. p. 933/19 v k. ú.
Horní Staré Město, spočívajícího v právu uložení, údržby, oprav a provozování stavby optického kabelu v
2
2
celkovém rozsahu 252 m . Jednotková cena činí 117.- Kč/m + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene hradí oprávněný.
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[ 2009 - 365 ]
p. p. 2357, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnosti VAK Trutnov, a. s., na části p. p. 2357 v k. ú.
2
Trutnov v rozsahu 118 m , spočívajícího v právu údržby, oprav a provozování vodovodní a kanalizační
2
přípojky. Jednotková cena činí 133.33 Kč/m + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene hradí oprávněný.
[ 2009 - 366 ]
p. p. 441/1, k. ú. Debrné
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro oprávněnou společnost Vodafone Czech Republic a. s. na
části p. p. 441/1 v k. ú. Debrné, spočívajícího v právu uložení, údržby, oprav a provozování stavby
2
kabelového vedení elektřiny nízkého napětí v délce 760 m, rozsah věcného břemene bude 1520 m .
2
Jednotková cena činí 33.33 Kč/m + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
hradí oprávněný.
ruší
*
02.01
usnesení rady města 2009-246/4 ze dne 2. března 2009

*

[ 2009 - 367 ]
p. p. 628/10, p. p. 36/1, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnov s vlastníky p. p.
v k. ú.
Volanov
pro právo uložení kanalizačního potrubí, vjezdu a vstupu
na pozemek za účelem výstavby kanalizace a s vlastníky p. p.
v k. ú. Volanov
pro právo uložení kanalizačního potrubí a chodníku, dále vjezdu a vstupu na pozemek za
účelem výstavby kanalizace a chodníku Rozsah věcného břemene bude určen po ukončení stavby
geometrickým plánem. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 368 ]
st. p. 719 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným podnájmem pozemků st. p. 719, st. p. 720, st. p. 1237/1, st. p. 1237/2, st. p. 1143/2 a p. p.
231/2 v k. ú. Poříčí u Trutnova p.
Š
. Podnájemní smlouva bude uzavřena mezi nájemcem
města spol. STAVBA, výrobní družstvo Jaroměř a p.
. Veškerá další ujednání nájemní
smlouvy č. 250018 zůstávají beze změny.
[ 2009 - 369 ]
p. p. 106/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemního vztahu k p. p. 106/1 v k. ú. Dolní Staré Město (nájemní smlouvy č. 5118N06/54) s
Š
dohodou k 31.03.2009.
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Bytové záležitosti
[ 2009 - 370 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt Ječná 177 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.) s
na dobu určitou 6 měsíců za podmínky řádného placení nájemného,
služeb, hrazení dluhu na bytě Ječná 177 měsíční částkou ve výši 3000,- Kč, počínaje měsícem dubnem
2009
[ 2009 - 371 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244 č. 10 na dobu určitou od 01.03.2009 do 30.04.2009 za
"regulované nájemné" p.

*

[ 2009 - 372 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
s prominutím dluhů za byt Voletinská 295, Trutnov 3, u p.
*
01.02
se zastavením exekučního řízení na dluhy k bytu Voletinská 295 p.

*
*

[ 2009 - 373 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
s převedením členského podílu původního majitele
nového nabyvatele
Horní Staré Město - Horská 659, byt č. 32

*
, na
, v Bytovém družstvu

[ 2009 - 374 ]
Bulharská čp. 136 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků na
adrese:
Bulharská 136 o vel. 1+3 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné
předplatné nájemné
1.
Š
16111,- Kč
50000,- Kč
2.
9000,- Kč
70000,- Kč
3.
7300,- Kč
60000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po
vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u
více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou
nabídnuty dalším žadatelům v pořadí.
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[ 2009 - 375 ]
V. Nezvala čp. 282 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků na
adrese:
V. Nezvala 282 o vel. kk + 1 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
4150,- Kč
50000,- Kč
2.
3180,- Kč
50000,- Kč
3.
2500,- Kč
200000,- Kč
4.
2250,- Kč
55000,- Kč
5.
, vrátí byt 1+1
2050,- Kč
50000,- Kč
6.
2010,- Kč
120600,- Kč
7.
2000,- Kč
50000,- Kč
8.
1837,- Kč
50100,- Kč
9.
1600,- Kč
59000,- Kč
10.
1520,- Kč
51000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po
vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u
více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou
nabídnuty dalším žadatelům v pořadí.
souhlasí
*
02.01
s vyřazením z výběrového řízení na bytovou jednotku V. Nezvala 282 p.

*

[ 2009 - 376 ]
Spojka čp. 142 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků na
adrese:
Spojka 142 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné
předplatné nájemné
1.
4250,- Kč
50000,- Kč
2.
3661,- Kč
50200,- Kč
3.
3555,- Kč
50000,- Kč
4.
3353,- Kč
50000,- Kč
5.
3100,- Kč
80000,- Kč
6.
2900,- Kč
200000,- Kč
7.
2900,- Kč
60000,- Kč
8.
2555,- Kč
50000,- Kč
9.
, vrátí byt 1+1
2550,- Kč
50000,- Kč
10.
2500,- Kč
100000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po
vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u
více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou
nabídnuty dalším žadatelům v pořadí.
[ 2009 - 377 ]
Palackého čp. 105 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků na
adrese:
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Palackého 105 o vel. 1+2 standardní byt (dříve I. kat.)

měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
6100,- Kč
50000,- Kč
2.
4760,- Kč
60000,- Kč
3.
4656,- Kč
50000,- Kč
4.
4500,- Kč
130000,- Kč
5.
, vrátí byt 1+0
4366,- Kč
67000,- Kč
6.
4350,- Kč
50000,- Kč
7.
3951,- Kč
50200,- Kč
8.
3933,- Kč
50000,- Kč
9.
3500,- Kč
50000,- Kč
10.
3333,- Kč
60000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po
vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u
více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou
nabídnuty dalším žadatelům v pořadí.
souhlasí
*
02.01
s vyřazením z výběrového řízení na bytovou jednotku Palackého 105 p.
nájemným ve výši 4000,- Kč a předplatným ve výši 130000,- Kč

s měsíčním

*

[ 2009 - 378 ]
Krakonošovo náměstí čp. 23 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků na
adrese:
Krakonošovo náměstí 23 o vel. 1+3 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné
předplatné nájemné
1.
12501,- Kč
50000,- Kč
2.
6900,- Kč
60000,- Kč
3.
6500,- Kč
60000,- Kč
4.
vrátí byt 1+2
6181,- Kč
50000,- Kč
5.
6151,- Kč
55359,- Kč
6.
6000,- Kč
60000,- Kč
7.
5781,- Kč
50000,- Kč
vrátí byt 1+2
8.
Š
5000,- Kč
50000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po
vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u
více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou
nabídnuty dalším žadatelům v pořadí.
souhlasí
*
02.01
s vyřazením z výběrového řízení na bytovou jednotku Krakonošovo náměstí 23 p
měsíčním nájemným ve výši 6200,- Kč s předplatným ve výši 60000,- Kč

*
s

[ 2009 - 379 ]
Dlouhá čp. 644 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků na
adrese:
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Dlouhá 644 o vel. 1+1 standardní byt (dříve 1. kat.)

předplatné nájemné
1.
401800,- Kč
2.
, vrátí byt 1+1
338000,- Kč
3.
, vrátí byt 1+1
205000,- Kč
4.
vrátí byt 1+0
200000,- Kč
5.
150000,- Kč
6.
123000,- Kč
7.
60000,- Kč
8.
50000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po
vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u
více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou
nabídnuty dalším žadatelům v pořadí.
[ 2009 - 380 ]
Barvířská čp. 24 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků na
adrese:
Barvířská 24 o vel. 1+2 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné
předplatné nájemné
1.
6223,- Kč
50000,- Kč
vrátí byt 1+2
2.
6100,- Kč
50000,- Kč
3.
5551,- Kč
50000,- Kč
vrátí byt 1+2
4.
5200,- Kč
52000,- Kč
5.
5051,- Kč
60612,- Kč
6.
5000,- Kč
100000,- Kč
7.
4656,- Kč
50000,- Kč
8.
4555,- Kč
55000,- Kč
9.
4500,- Kč
170000,- Kč
10.
4250,- Kč
50000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po
vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u
více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou
nabídnuty dalším žadatelům v pořadí.
souhlasí
*
02.01
s vyřazením z výběrového řízení na bytovou jednotku Barvířská 24

*

[ 2009 - 381 ]
Barvířská čp. 27 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků na
adrese:
Barvířská 27 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné
předplatné nájemné
1.
5000,- Kč
100000,- Kč
2.
3600,- Kč
60000,- Kč
3.
3451,- Kč
50200,- Kč
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4.
3000,- Kč
60000,- Kč
5.
vrátí byt 1+1
3000,- Kč
50000,- Kč
6.
2900,- Kč
200000,- Kč
7.
2849,- Kč
68376,- Kč
8.
2800,- kč
50000,- Kč
9.
2610,- kč
125280,- Kč
10.
2583,- Kč
50000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po
vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u
více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou
nabídnuty dalším žadatelům v pořadí.
Majetek města - různé
[ 2009 - 382 ]
MBP VŘ"DPS Kryblická 450 a M. Gorkého 261-264"
rada města
schvaluje
*
01.01
podmínky zadávacího řízení Městského bytového podniku Trutnov s. r. o. k zajištění dodavatele na
veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken DPS Kryblická 450 a M. Gorkého 261 - 264" dle
předloženého návrhu
jmenuje
*
02.01
komisi pro otevírání obálek dle předloženého návrhu
*
02.02
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu

*

*
*

[ 2009 - 383 ]
Pojištění majetku města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku č. 1 k Pojistné smlouvě č. 7720287573 na pojištění majetku města, kterým se
pojišťuje |Domov pro seniory. R. Frimla 936, Trutnov, za stejných pojistných podmínek jako ostatní majetek
města. Výše ročního pojistného za tento objekt činí 27785,- Kč
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kučera
T:14.04.2009 *
zajistit uzavření jmenovaného dodatku ke smlouvě s Kooperativou, pojišťovnou a. s.
Finanční záležitosti
[ 2009 - 384 ]
Finanční plány PO na rok 2009
rada města
schvaluje
*
01.01
finanční plány příspěvkových organizací na rok 2009 dle předloženého návrhu

*

stanovuje
*
02.01
*
závazný ukazatel nulový, příp. zlepšený výsledek hospodaření
*
02.02
*
příspěvkovým organizacím objem prostředků na platy v hlavní činnosti v absolutní výši dle předloženého
návrhu
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schvaluje
*
03.01
použití prostředků provozní dotace z rozpočtu města na úhradu mzdových nákladů u Mateřské
školy Trutnov ve výši dle předloženého návrhu

*

[ 2009 - 385 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 50000,- Kč p.
na krytí nákladů spojených s vydáním publikace
"Z historie Trutnova trochu jinak - slovem i obrazem"
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 30000,- Kč pro Ženský pěvecký soubor Chorea Concortica na krytí nákladů
souvisejících s pořízením nového ošacení souboru
neschvaluje
*
02.01
finanční příspěvek p
kurzů pro airsoflovou jednotku

na částečné hrazení pronájmu tréninkových prostor a výcvikových

ruší
*
03.01
část usnesení rady města 2009-316/5, 01.03 ze dne 17.03.2009

*

*

Různé
[ 2009 - 386 ]
Smlouva o výpůjčce dat
rada města
schvaluje
*
01.01
uzavření smlouvy o výpůjčce dat č. R/6/2009 s
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dat č. R/6/2009
[ 2009 - 387 ]
Půjčka ze SFRB
rada města
bere na vědomí
*
01.01
vzdání se zástavního práva na nemovitostech
pohledávky a půjčky
do výše 30000,- Kč
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech

*
- Projekty dopravních staveb

T:10.04.2009 *

ze dne 02.07.2004 pro zajištění

*

T:14.04.2009 *

[ 2009 - 388 ]
Názvy ulic
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:04.05.2009 *
schválit přidělení názvu ulici na území města v k. ú. Bezděkov u Trutnova
- pro ulici, která odbočuje z Bezděkovské ulice a vede po pozemkové parcele 195/2, název Pod Loukou
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[ 2009 - 389 ]
Aktualizace územního plánu Trutnov
rada města
ruší
*
01.01
*
výběrové řízení na zpracovatele územně plánovací dokumentace "Aktualizace územního plánu Trutnova"
[ 2009 - 390 ]
VŘ "Průmyslová zóna Krkonošská - I. etapa"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
změnu platebních podmínek a změnu termínu podání a otevírání nabídek v zadávacích podmínkách
výběrového řízení na zhotovitele stavby "Průmyslová zóna Krkonošská - I. etapa - objekty pro napojovací
body infrastruktury" dle předloženého návrhu
[ 2009 - 391 ]
VŘ "Změna č. 6 územního plánu Trutnov"
rada města
schvaluje
*
01.01
výsledek výběrového řízení na zpracovatele "Změna č. 6 Územního plánu Trutnov"
*
01.02
firmu TENET s. r. o., architektonický ateliér, Horská 64, Trutnov na 1. místě za cenu 35700,- Kč
*
01.03
firmu
Trutnov na 2. místě za cenu 160650,- Kč
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou TENET

*
*
*

T:14.04.2009 *

[ 2009 - 392 ]
VŘ "SVČ a ZŠ R. Frimla – rekonstrukce a stavební úpravy
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce a stavební úpravy prostor Střediska volného času a
ZŠ R. Frimla Trutnov"
schvaluje
*
02.01
text výzvy a zadávací podmínky výběrového řízení dle předloženého návrhu
*
02.02
okruh firem navržených k obeslání
jmenuje
*
03.01
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
[ 2009 - 393 ]
VŘ "ZŠ Mládežnická - fasáda, okna"
rada města
bere na vědomí
*
01.01
zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek

*
*

*

*

schvaluje
*
02.01
*
výsledek výběrového řízení na zpracovatele projektu akce "ZŠ Mládežnická v Trutnově - zateplení fasády,
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výměna oken, oprava statických poruch" dle předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
*
02.02
pořadí nabídek
na 1. místě
, Trutnov s cenou 290360,- Kč
na 2. místě Sollertia, spol. s r. o., Trutnov s cenou 380800,- Kč
na 3. místě ATIP a. s., Trutnov s cenou 505750,- Kč
ukládá
*
03.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení s firmou
průzkumy, posudky staveb

*

T:14.04.2009 *
, Projekty,

[ 2009 - 394 ]
VŘ "Oprava fasády kaple v Trutnově - Babí"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
podání žádosti o dotaci z grantového programu Ministerstva kultury ČR na realizaci opravy fasády kaple
vypisuje
*
02.01
výběrové řízení na akci "Oprava fasády kaple v Trutnově - Babí"
schvaluje
*
03.01
text výzvy a zadávací podmínky výběrového řízení dle předloženého návrhu
*
03.02
okruh navržených firem k obeslání výzvou
jmenuje
*
04.01
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
[ 2009 - 395 ]
VŘ "Oprava západního průčelí Staré radnice"
rada města
vypisuje
*
01.01
výběrové řízení na akci "Oprava západního průčelí Staré radnice"

*

*
*

*

*

schvaluje
*
02.01
text výzvy a zadávací podmínky výběrového řízení dle předloženého návrhu

*

doplňuje
*
03.01
okruh navržených firem k obeslání výzvou

*

jmenuje
*
04.01
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém znění

*

[ 2009 - 396 ]
VŘ "Aktualizace regulačního plánu Nové Dvory"
rada města
schvaluje
*
01.01
výsledek výběrového řízení na zpracovatele "Aktualizace regulačního plánu Trutnov – Nové Dvory"
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*

*
01.02
na 1. místě firmu ATIP a. s. Trutnov za cenu 357000,- Kč
na 2. místě firmu TENET s.s r. o., architektonický ateliér, Horská 64, Trutnov za cenu 595000,- Kč
na 3. místě firmu URBAPLAN s. r. o. Komenského 266, Hradec Králové za cenu 1011500,- Kč
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou ATIP a. s.

*

T:14.04.2009 *

[ 2009 - 397 ]
VŘ "Územní plán města Trutnov"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
podlimitní výběrové řízení na zpracovatele územně plánovací dokumentace "Nový územní plán Trutnov"
dle předloženého návrhu
schvaluje
*
02.01
text výzvy a soutěžních podmínek podlimitního výběrového řízení dle předloženého návrhu
*
02.02
okruh navržených firem k obeslání výzvou
jmenuje
*
03.01
komisi pro otevírání a hodnocení nabídek v navrženém složení
[ 2009 - 398 ]
Volby 2009
rada města
pověřuje
*
01.01
vedoucího oddělení správy budov odboru Kancelář MěÚ uzavíráním nájemních smluv, smluv o
výpůjčce a smluv o poskytnutí služeb za účelem zajištění volebních místností pro volby Evropského
parlamentu

*
*

*

*

[ 2009 - 399 ]
Logo města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím loga města Trutnova občanským sdružením Přátelé dobrého vína, Pražská 392,
Trutnov
[ 2009 - 400 ]
Městské jesle Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
se zvýšením kapacity Městských jeslí Trutnov dle předloženého návrhu

*

[ 2009 - 401 ]
Pečovatelská služba Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s doplněním zajištění provozu služebních vozidel v Pečovatelské službě Trutnov dle předloženého návrhu
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ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Forejtek
zapracovat změny do příslušného vnitřního předpisu

T:14.04.2009 *

[ 2009 - 402 ]
Stížnosti a petice - zpráva za rok 2008
rada města
bere na vědomí
*
01.01
zprávu za rok 2008 - stížnosti a petice

*

[ 2009 - 403 ]
Veřejně prospěšné práce
rada města
souhlasí
*
01.01
s vytvořením 9 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací s účinností od 01.05.2009

*

stanovuje
*
02.01
*
celkový počet zaměstnanců města na 270, z toho 222 zaměstnanců zařazených do MěÚ, 39 zaměstnanců
zařazených do Městské policie Trutnov a 9 zaměstnanců zařazených na VPP
ukládá
*
03.01 Urč:PaedDr. Rouha
zajistit uzavření dohody s Úřadem práce v Trutnově
*
03.02 Urč:Bc. Nýdrle
promítnout schválené změny do vnitřních norem MěÚ

T:14.04.2009 *
T:14.04.2009 *

[ 2009 - 404 ]
Personální záležitosti MěÚ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
jako dalšího zástupce vedoucího odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví
s platností od 1. dubna 2009
[ 2009 - 405 ]
Odvolání
rada města
nevyhovuje
*
01.01
odvolání
zamítnuté žádosti projednávaného projektu

proti stanovisku komise pro výstavbu a rozvoj města o

*

[ 2009 - 406 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín další schůze rady města na úterý 14. dubna 2009 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

