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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2009 - 826 ]
Dlouhá čp. 572
rada města
doporučuje
* 01.01 Urč:zastupitelstvo města T:29.09.2009 *
schválit prodej bytové jednotky č. 572/40 v šestém a sedmém nadzemním podlaží domu v domě čp. 572
ul. Dlouhá, na pozemku st. p. 1379, 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 20.14 % jako u předchozích prodejů), t.j. za 712687,- Kč.
[ 2009 - 827 ]
Šárka čp. 266
rada města
doporučuje
* 01.01 Urč:zastupitelstvo města T:29.09.2009 *
schválit prodej volné bytové jednotky č. 266/5 v domě čp. 266 na st. p. 1139 v ulici Šárka, včetně
spoluvlastnických podílů na domě a pozemku st. p. 1139, v části města Střední Předměstí, v obci a k. ú.
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 5.9.2004 a Změny prohlášení vlastnictví bytových
jednotek ze dne 24.6.2004,
, za
nabídnutou cenu 667000,- Kč.
souhlasí
* 02.01 *
s vrácením jednotlivých kaucí ve výši 10000,- Kč neúspěšným žadatelům
Nemovitosti - záměr města
[ 2009 - 828 ]
Benešova čp. 510
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zveřejněním záměru města prodat nebytový dům v čp. 510 Benešova (Odeon) na st. p. 192/4, spolu s
pozemkem st. p. 192/4, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, obecným
zveřejněním mimo Zásady pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, za nabídkovou
kupní cenu 2655000,- Kč s dobou zveřejnění min. 30 dnů.
[ 2009 - 829 ]
Žižkova čp. 476
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zveřejněním záměru prodeje bezbariérové bytové jednotky č. 476/101 v čp. 476 Žižkova, na pozemku
st. p. 4083, včetně příslušenství a podílů na společných částech domu a pozemku, vše v k.ú. a obci
Trutnov, v části obce Horní Předměstí. Bytová jednotka bude prodávána dle zákona č. 72/1994 Sb. v
platném znění. Cena je stanovena dle Zásad pro prodej..., podle znaleckého posudku soudního znalce
č. 843/30/2009 ze dne 16.7.2009, zpracovaného dle vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhl.
č. 456/2008 Sb. za cenu 214242,- Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2009 - 830 ]
Školní čp. 150
rada města
souhlasí
* 01.01 *

u nebytového prostoru v čp. 150 ul. Školní, umístěného v suterénu o celkové výměře 298.81 m², s
ukončením nájemní smlouvy s p.
, ke dni uzavření
nájemní smlouvy s novým nájemcem
* 01.02 *
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 150 ul. Školní, umístěné v suterénu
domu o celkové výměře 298.81 m² (předsíň 4.40 m², 7x WC o celkové výměře 9.15 m², chodba 15.40 m²,
šatna 24.20 m², chodba 14.82 m², chodba ke skladu 6.39 m², sklad 31.80 m², místnost 83.75 m², bar
48.30 m², místnost za barem 11.20 m², krbová místnost 47.15 m², výklenek 2.25 m²) p. Radku Rainetovi,
s místem podnikání Žižkova 184, Trutnov, na dobu určitou do 31.8.2020 za nájemné dohodou ve výši
400000,- Kč/rok za celý nebytový prostor, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za
účelem provozování vinárny. 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 a sázkové kanceláře.
[ 2009 - 831 ]
Palackého čp. 105
rada města
souhlasí
* 01.01 *
u nebytového prostoru v čp. 105 ul. Palackého, umístěného v I. NP o celkové výměře 21.90 m², s
ukončením nájmu dohodou ke dni 30.09.2009 s p.
* 01.02 *
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 105 ul. Palackého, umístěné v I. NP o
celkové výměře 21.90 m² (1 prodejna 17.90 m², 1 výloha 1.00 m² a 2 soc. zařízení o celkové výměře 3.00
m²) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 2190,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář,
výlohu, 1095,- Kč/m²/rok za provozovnu služeb a 685,- Kč/m²/rok za sociální zařízení, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytového
prostoru k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny a
sázkové kanceláře.
[ 2009 - 832 ]
Horská čp. 187
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 187 ul. Horská, umístěné ve II. NP o
celkové výměře 51.84 m² (2 místnosti 32.10 m², 19.74 m²) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro
jednání ve výši 805,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, 550,- Kč/m²/rok za sklad, provozovnu služeb,
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
nebytového prostoru k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny
a sázkové kanceláře.
[ 2009 - 833 ]
Národní čp. 199
rada města
souhlasí
* 01.01 *
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 a
sázkové kanceláře.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2009 - 834 ]
R. Frimla čp. 816
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 816 R. Frimla (v budově ZŠ), umístěné v I.
patře pavilonu sportovní haly, č. dveří 41, o výměře 47 m², s občanským sdružením "BoGi o. s.", se
sídlem Trutnov, Bří Čapků 341, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 685,- Kč/m²/rok za místnost,
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování dětského klubu,
pořádání volnočasových aktivit v rámci dětského klubu, doplňkové aktivity. Nájemce bude hradit veškeré
energie spojené s užíváním
nebytového prostoru.
ukládá
* 02.01 Urč:Mgr. Libřická T:07.09.2009 *
uzavřít nájemní smlouvu na nebytové prostory o výměře 47 m² v čp. 816 R. Frimla s občanským
sdružením "BoGi o. s.", se sídlem Trutnov, Bří Čapků 341
[ 2009 - 835 ]
R. Frimla čp. 816
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 816 R. Frimla (v budově ZŠ), umístěné v
pavilonu 1. stupně, přízemí č. 115, sklad o výměře 16 m², s p.
na dobu neurčitou za nájemné dohodou ve výši 7000,- Kč/rok za sklad, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení soukromého skladu. Nájemce bude hradit
veškeré energie spojené s užíváním nebytového prostoru.
ukládá
* 02.01 Urč:Mgr. Libřická T:07.09.2009 *
uzavřít nájemní smlouvu na nebytové prostory o výměře 16 m² v čp. 816 R. Frimla s p.

[ 2009 - 836 ]
Školní čp. 13
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 13 ul. Školní o celkové výměře 1017.0 m²
(suterén - 3/4 šatny 79.10 m², I. NP - 3 učebny 14.30 m², 39.10 m², 32.50 m², II. NP - 2 učebny 101.20
m², 31.80 m², sborovna 32.30 m², kancelář 16.90 m², ředitelna 34.20 m², kabinet 16.30 m², III. NP - 8
učeben 65.70 m², 73.00 m², 51.70 m², 49.90 m², 33.40 m², 53.60 m², 54.80 m², 80.50 m², 2 kabinety
18.20 m², 24.00 m², WC dívky a WC chlapci 21.50 m², chodba 93.00 m²) s Gymnáziem Trutnov,
Jiráskovo náměstí 325, Trutnov, na
dobu neurčitou za nájemné ve výši 580,- Kč/m²/rok za učebny, kabinety, sborovnu, kancelář, ředitelnu,
115,- Kč/m²/rok za šatnu, WC a chodbu, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za
účelem poskytování vzdělání a výchovy žáků nižšího gymnázia v rámci plnění povinné školní docházky v
souladu se vzdělávací soustavou základních škol. Nájemce bude hradit náklady za služby spojené s
užíváním nebytových prostor.
ukládá
* 02.01 Urč:Mgr. Jiřímu Patákovi, řediteli T:07.09.2009 *

uzavřít nájemní smlouvu na nebytové prostory v čp. 13 ul. Školní s Gymnáziem Trutnov, Jiráskovo
náměstí 325, Trutnov
[ 2009 - 837 ]
Farská čp. 57
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 57 ul. Farská, umístěné v I. NP o celkové
výměře 45.73 m² (2 vinotéky 13.35 m², 17.63 m², výloha 0.90 m², sklad 2.10 m², přípravna 3.37 m², 2
předsíně před WC o celkové výměře 2.50 m², 2 WC 1.24 m², 1.24 m², šatna 3.40 m²) s
na dobu určitou 5 let za nájemné dohodou
ve výši 97944,- Kč/rok za celý nebytový prostor, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování rychlého občerstvení a vinotéky. 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.
[ 2009 - 838 ]
Restaurace v areálu městského koupaliště
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory restaurace, umístěné v I. NP v areálu městského
koupaliště v Trutnově, o celkové výměře 224.80 m² (1 restaurace 68.90 m², 1 bufet 15.30 m², 1 kuchyň
17.30 m², 1 sklad 9.70 m², 4 sociální zařízení - personál 9.20 m², 1 úklidová komora 1.90 m², 3 soc.
zařízení muži, ženy 8.70 m², 1 kontejner 4.30 m², 1 otevřený gril s terasou 50.30 m², 1 pergola 39.20 m²)
s obchodní firmou AS - Auto Souček s. r. o., se sídlem společnosti Praha, Kyje, Tálinská 1544, na dobu
určitou 5 let za
nájemné ve výši 112500,- Kč/rok za nebytové prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování restauračního zařízení. Nájemce je povinen zajistit provoz
občerstvení v restauraci v době, kdy bude na koupališti minimálně 30 osob. Nesplněním této podmínky
má pronajímatel možnost od smlouvy odstoupit. Pro tento případ platí, že platnost této nájemní smlouvy
končí dnem doručení odstoupení nájemci. 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.
[ 2009 - 839 ]
Jihoslovanská čp. 31
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 31 ul. Jihoslovanská, umístěný v I. NP o výměře
7.74 m² (1 prodejna) s obchodní firmou Mammystic Czech s. r. o., se sídlem Dvůr Králové nad Labem,
Spojených národů 1221, na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 2500,- Kč/m²/rok za prodejnu, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení prodejny značkové těhotenské
módy. 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.
[ 2009 - 840 ]
Malé náměstí čp. 38
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s přidělením nebytového prostoru žadateli s nejvyšší nabídkou včetně náhradníků na adrese:
čp. 38 Malé náměstí, umístěného v I. NP o celkové výměře 177.00 m² (prodejna + zádveří74.70 m², 4
výlohy 4.00 m², kancelář 4.70 m², 3 sklady 61.70 m², chodba 17.60 m², šatna 7.80 m², chodba před
šatnou 3.10 m², soc. zařízení 2.40 m², WC 1.00 m²)

1.
, za nájemné ve výši 2850,- Kč/m²/rok za
prodejnu a zádveří, výlohy, kancelář, 690,- Kč/m²/rok za sklady, chodbu 17.60 m², 555,- Kč/m²/rok za
chodbu 3.10 m², šatnu, umývárny a WC, za účelem zřízení přípravny a prodejny potravinářských
polotovarů a potravinářských výrobků, jako jsou zejména palačinky, koláčky, káva, sendviče, toasty,
koktejly, čokoláda, mléčné výrobky, tepelně upravené ovoce a zeleninové saláty dle trendů moderní
světové gastronomie.
Provozní doba od 6.00 do 20.00 hod.
2.JAMIM s. r. o., s místem podnikání Dolní Promenáda 923, Trutnov, za nájemné ve výši 1700,Kč/m²/rok za prodejnu a zádveří, výlohy, kancelář, 750,- Kč/m²/rok za sklady, chodbu 17.60 m², 600,Kč/m²/rok za chodbu 3.10 m², šatnu, umývárny a WC, za účelem zřízení polárkového baru s denním
provozem a doplňkového prodeje BIO potravin a zdravé výživy
3.
, za nájemné ve výši 204000,- Kč/rok
za celý nebytový prostor za účelem zřízení prodejny ovoce, zeleniny a potravin.
4.
, za nájemné ve výši 1433,- Kč/m²/rok za
prodejnu a zádveří, výlohy, kancelář, 725,- Kč/m²/rok za sklady, chodby, 605,- Kč/m²/rok za šatnu,
umývárny a WC, za účelem zřízení prodejny ovoce a zelenina.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 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. Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor do 14 dnů od vyrozumění o
přidělení nebytového prostoru, bude předmětný nebytový prostor nabídnut dalšímu v pořadí.
[ 2009 - 841 ]
Krakonošovo náměstí čp. 73
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s přidělením nebytového prostoru žadateli s nejvyšší nabídkou včetně náhradníků na adrese:
čp. 73 Krakonošovo náměstí, umístěného v suterénu budovy ZUŠ (vchod z ulice Horská), o celkové
výměře 47.80 m² (2 prodejny 12.70 m² a 13.30 m², 1 sklad 7.00 m² a 1 chodba 14.80 m²)
1.
, za nájemné ve výši 151000,- Kč/rok za
celý nebytový prostor za účelem zřízení prodejny sýrů a zeleniny
2.
, za nájemné ve výši 128991,- Kč/rok za celý nebytový
prostor za účelem zřízení prodejny obrazů, gramofonových desek, CD, kuriozit, pořádání kulturně
zaměřených výstav a pod. Nájemní smlouva bude vystavena pouze za podmínky vystavení
živnostenského listu k tomuto způsobu podnikání.
3.
, za nájemné ve výši 3100,- Kč/m²/rok
za prodejny, 1500,- Kč/m²/rok za sklad a chodbu za účelem zřízení specializovaného dětského
knihkupectví
4.JAMIM s. r. o., Dolní Promenáda 923, Trutnov, za nájemné ve výši 3000,- Kč/m²/rok za prodejny,
1100,- Kč/m²/rok za sklad a chodbu za účelem zřízení výroby a prodeje vaflí a točené zmrzliny
5.
, za nájemné ve výši 2300,- Kč/m²/rok za prodejny, 1100,Kč/m²/rok za sklad a chodbu za účelem zřízení prodejny textilu a obuvi
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 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. Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor do 14 dnů od vyrozumění o
přidělení nebytového prostoru, bude předmětný nebytový prostor nabídnut dalšímu v pořadí.
ukládá
* 02.01 Urč:Mgr. Tomáš Komárek T:07.09.2009 *

uzavřít nájemní smlouvu na nebytové prostory v čp. 73 Krakonošovo náměstí s p.

Č

[ 2009 - 842 ]
Horská čp. 187
rada města
nesouhlasí
* 01.01 *
u nebytového prostoru v čp. 187 ul. Horská, umístěného ve II. NP o celkové výměře 49.97 m² (3 místnosti
– 13,43 m² , 19.74 m² a 16.80 m²) s uzavřením podnájemní smlouvy na ideální jednu polovinu
nebytových prostor mezi nájemcem p.
a podnájemcem
Pozemky - záměr města
[ 2009 - 843 ]
p. p. 2826/2, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 2826/2 (120 m²) v k. ú. Starý Rokytník
jako
manipulační plochu za nabízenou kupní cenu 125,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 844 ]
p. p. 237/9, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 237/9 (cca 36 m²) v k. ú. Trutnov manž.
za účelem rozšíření vlastních pozemků na nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 845 ]
p. p. 2201 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s obecným zveřejněním záměru města pronajmout a následně prodat část p. p. 2201 (cca 820 m²), st. p.
195 (205 m²), st. p. 337 (59 m²) a st. p. 194 (cca 207 m²) v k. ú. Horní Staré Město za účelem výstavby
rodinného domu a zahrady za minimální kupní cenu 600,- Kč/m². Nájemní vztah bude uzavřen na dobu
určitou od 01.04.2011 do doby kolaudace stavby, t.j. 31.12.2012. Nájemné bude ve výši 30,- Kč/m²/rok.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 846 ]
st. p. 4389, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 4389 (203 m²) v k. ú. Trutnov, z toho 1/4 p.
a účelem spoluvlastnictví pozemku pod bytovým domem čp. 775, kde jsou vlastníky na
společných částech domu s podílem jedné čtvrtiny, za nabízenou kupní cenu 80,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 847 ]
p. p. 539, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí

* 01.01 *
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 539 (287 m²) v k. ú. Dolní Staré Město p.
za
účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
* 01.02 *
s ukončením nájemní smlouvy č. 280031, uzavřené s p.
na pronájem p. p. 539 v
k. ú. Dolní Staré Město, dohodou k 31.08.2009.
[ 2009 - 848 ]
st. p. 180/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zveřejněním záměru města prodat část st. p. 180/2 (cca 14 m²) v k. ú. Horní Staré Město společnosti
ČEZ Distribuce a. s., za účelem stavby trafostanice (náhrada za stávající) za kupní cenu 500,- Kč/m².
Smlouva bude uzavřena do 60 dnů po kolaudaci stavby. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
* 01.02 *
se zveřejněním záměru města pronajmout část st. p. 180/2 (cca 14 m²) v k. ú. Horní Staré Město
společnosti ČEZ Distribuce a. s., za účelem stavby trafostanice na dobu určitou do uzavření kupní
smlouvy za nájemné 30,- Kč/m²/rok.
[ 2009 - 849 ]
p. p. 1140/3 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1140/3 (77986 m²), p. p. 1440/4 (3775 m²), p. p. 1440/5
(51995 m²) a p. p. 1499/2 (31595 m²) v k. ú. Horní Staré Město České lesnické akademii Trutnov - střední
škole a vyšší odborné škole v Trutnově. O pozemky bude rozšířena stávající nájemní smlouva č. 270050,
t.j. na dobu určitou do 31.12.2034, za nájemné 200,- Kč/ha/rok.
[ 2009 - 850 ]
p. p. 2507/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2507/1 (cca 440 m²) v k. ú. Trutnov p.
i za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou za účelem zajištění přístupu na p. p. 1837/12 s tím,
že se povoluje jednoduché oplocení
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2009 - 851 ]
p. p. 2136/11, k.ú. Trutnov
rada města
doporučuje
* 01.01 Urč:zastupitelstvo města T:29.09.2009 *
souhlasit s prodejem p. p. 2136/11 (434 m²) v k. ú. Trutnov p.
za kupní cenu ve výši
1170,- Kč/m² s tím, že prodej bude realizován po kolaudaci stavby (31.12.2012) a že uhradí náklady
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí
souhlasí
* 02.01 *
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 2136/11 (434 m²) v k. ú. Trutnov p.
za nájemné 30,- Kč/m²/rok na dobu určitou do kolaudace stavby, t.j. do 31.12.2012
[ 2009 - 852 ]
st. p. 4934, k.ú. Trutnov
rada města

doporučuje
* 01.01 Urč:zastupitelstvo města T:29.09.2009 *
souhlasit se vzdáním se předkupního práva města Trutnova na st. p. 4934 v k. ú. Trutnov, které je dané
smlouvou č.j. V142143/1997 z důvodu prodeje jinému majiteli.
[ 2009 - 853 ]
p. p. 149/8, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
* 01.01 Urč:zastupitelstvo města T:29.09.2009 *
neschválit prodej části p. p. 149/8 (cca 90 m²) v k. ú. Trutnov spol. JAMIM s. r. o. Z důvodu plánované
rekonstrukce Horní a Dolní Promenády
[ 2009 - 854 ]
p. p. 376, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
doporučuje
* 01.01 Urč:zastupitelstvo města T:29.09.2009 *
nesouhlasit s prodejem p. p. 376 (383 m²) v k. ú. Střítež u Trutnova
účelem přístupu k rodinnému domu

za

[ 2009 - 855 ]
p. p. 1964/21, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
* 01.01 Urč:zastupitelstvo města T:29.09.2009 *
souhlasit s výkupem části p. p. 1964/21 (230 m²) v k. ú. Trutnov od spol. CONTINENTAL s. r. o. za
účelem vybudování stezky pro pěší a cyklisty za cenu dle znaleckého posudku. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 856 ]
p. p. 774/1 a další, k.ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje
* 01.01 Urč:zastupitelstvo města T:29.09.2009 *
nesouhlasit s tím, že p.
bude hradit náklady na geometrický plán, který bude součástí
směnné smlouvy dle usnesení zastupitelstva města 2008-108/2, ve výši 3000,- Kč.
[ 2009 - 857 ]
p. p. 294/6, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje
* 01.01 Urč:zastupitelstvo města T:29.09.2009 *
souhlasit s prodejem části p. p. 294/6 (cca 200 m²) v k. ú. Lhota u Trutnova manž.
za účelem rozšíření vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 125,- Kč/m². Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 858 ]
p. p. 2554/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
* 01.01 Urč:zastupitelstvo města T:29.09.2009 *
souhlasit s prodejem p. p. 2554/1 (147 m²) v k. ú. Trutnov p.
za účelem rozšíření vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 250,Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 859 ]
p. p. 889/34 , k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje

* 01.01 Urč:zastupitelstvo města T:29.09.2009 *
souhlasit s prodejem p. p. 889/34 (1911 m²) v k. ú. Trutnov do ideálního spoluvlastnictví

za účelem rozšíření vlastních
pozemků za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 860 ]
p. p. 1486/3, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
* 01.01 Urč:zastupitelstvo města T:29.09.2009 *
souhlasit s prodejem části p. p. 1486/3 (cca 60 m²) v k. ú. Trutnov panu
za účelem
rozšíření vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 250.- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 861 ]
p. p. 877/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
* 01.01 Urč:zastupitelstvo města T:29.09.2009 *
souhlasit s prodejem části p. p. 877/1 (cca 240 m²) v k. ú. Trutnov manž.
za účelem rozšíření vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 862 ]
p.p. 1405/3, p. p. 1405/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
* 01.01 Urč:zastupitelstvo města T:29.09.2009 *
souhlasit se směnou p. p. 1405/3 (3 m²) v majetku města Trutnova za část p. p. 1405/2 (3 m²) v majetku
firmy JOPECO, spol. s r. o., obě v k. ú. Poříčí u Trutnova za účelem přemístění autobusové zastávky z
důvodu plánované výstavby na p. p. 1405/2 v k. ú. Poříčí u Trutnova. Náklady na směnu a následné
přemístění zastávky hradí žadatel.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2009 - 863 ]
p. p. 320/3, k. ú. Horní Staré Město
rada města
nesouhlasí
* 01.01 *
s pronájmem části p. p. 320/3 (cca 170 m²) v k. ú. Horní Staré Město p.
rodiny.

za účelem rekreace

[ 2009 - 864 ]
p. p. 102 a další, k.ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s pronájmem následujících parcel - část p. p. 102 o výměře cca 15006 m², část p. p. 179/29 o výměře cca
25306 m², část p. p. 494/4 o výměře cca 522 m², část p. p. 105 o výměře cca 4000 m² a část p. p. 179/28
o výměře cca 16100 m² v k. ú. Dolní Staré Město společnosti Brose Trutnov Automotive Systems CZ,
spol. s r. o., za účelem přípravy územního a stavebního řízení a vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení pro výstavbu objektu pro průmysl s nižší ekologickou zátěží, včetně zpevněných
ploch a přístupových komunikací. Pronájem bude uzavřen na dobu určitou do dne uzavření kupní
smlouvy na výše uvedené
pozemky, maximálně však na dva roky, za nájemné 1,- Kč/m²/rok.

[ 2009 - 865 ]
p. p. 1350/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s pronájmem části p. p. 1350/1 (cca 30 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova p.
k
zahrádkářským účelům za nájemné 2,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a
výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2009 - 866 ]
p. p. 288/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s pronájmem části p. p. 288/2 (cca 100 m²) v k. ú. Horní Staré Město
za účelem užití
jako manipulační plocha za nájemné 2,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a
výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem. Smlouva bude uzavřena na
původní i nově požadovanou část pozemku.
[ 2009 - 867 ]
p. p. 1383/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s pronájmem p. p. 1383/3 (1287 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova p
na manipulační plochu
za nájemné 2,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být
předem projednána a schválena pronajímatelem. Povoluje se jednoduché oplocení.
[ 2009 - 868 ]
p. p. 1930/1, k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
* 01.01 *
s pronájmem části p. p. 1930/1 (200 m²) v k. ú. Trutnov p.
(zahrádky) z důvodu podané stížnosti.

za účelem rekreace rodiny

[ 2009 - 869 ]
p. p. 890/11, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s pronájmem části p. p. 890/11 (740 m²) v k. ú. Horní Staré Město
k zahrádkářským
účelům za nájemné 2,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí
být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2009 - 870 ]
p. p. 220/2, k.ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s pronájmem p. p. 220/2 (66 m²) v k.ú. Starý Rokytník
k zajištění
vjezdu k domu a k sečení za nájemné 1,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a
výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2009 - 871 ]
p. p. 108/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s pronájmem části p. p. 108/3 (18 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Poštovní, p.

k umístění

stánku rychlého občerstvení u penzionu Pohoda na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 500,Kč/m²/rok.
[ 2009 - 872 ]
p. p. 2213/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s pronájmem čtyř parkovacích automatů na pozemcích p. p. 2213/1 - Krakonošovo náměstí (2x1 m²), p.
p. 1720/3 - parkoviště U Studny (1 m²), p. p. 2559 - náměstí Republiky (1 m²), vše v k. ú. Trutnov, k
umístění reklamy o rozměrech cca 30 x 15 cm p.
na dobu určitou od 05.08.2009 do
15.06.2010 za nájemné 1500,- Kč/m²/rok s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za
bezesmluvní užívání čtyř parkovacích automatů od 16.06.2009 do 04.08.2009 ve výši 1500,- Kč/m²/rok
[ 2009 - 873 ]
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 poutače typu "A"
na dobu určitou od 10.08.2009 do 30.06.2010 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den s
tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku od 01.07.2009
do 09.08.2009 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2009 - 874 ]
p. p. 2068, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s výpůjčkou části p. p. 2068 (7 x 14 m²), k. ú. Horní Staré Město, ul. Sněženková, k umístění lešení za
účelem zateplení lodžií domu čp. 501 - 503 firmě Pavel Haase na dobu určitou od 04.08.2009 do
20.10.2009
[ 2009 - 875 ]
p. p. 735/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s výpůjčkou p. p. 735/1 (10833 m²) v k. ú. Trutnov k dočasnému záboru pro přístup a zařízení staveniště,
včetně dočasné mezideponie stavebního materiálu, Povodí Labe, s. p. Trutnov, pro stavbu Úpa,
rekonstrukce LB pod jezem, ř.km 46.930 - 46.980, číslo stavby 219090006, v termínu od 01.09.2009 do
31.12.2009
[ 2009 - 876 ]
p. p. 149/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s pronájmem části p. p. 149/8 (15 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Dolní Promenáda, společnosti JAMIM s. r. o.,
zastoupené p.
, k umístění dřevěné předzahrádky před cukrárnou RozMach na dobu
určitou od 29.07.2009 do 15.09.2009 ve výši 1.50 Kč/m²/den.
[ 2009 - 877 ]
p. p. 2227/3, st. p. 117, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s poskytnutím výpůjčky části p. p. 2227/3 (30 m²) a části st. p. 117 (50 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
firmě KV+ZL stavební spol. s. r. o., zastoupené p.
, k zařízení staveniště s dočasnou
skládkou stavebního materiálu, postavení lešení a k parkování vozidla stavební firmy (SPZ 2H2 5229) z
důvodu obnovy fasády Staré radnice na dobu určitou od 30.07.2009 do 30.09.2009. Občanům zůstane

přístupná 1 + ½ informační tabule, schodiště zůstane průchozí, jen pro nezbytně nutnou dobu (při
probíhajících pracích nad schody) bude z důvodu bezpečnosti chodců průchod uzavřen páskou.
[ 2009 - 878 ]
p. p. 355/1, p. p. 355/6, k. ú. Bohuslavice n.Úpou
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch
na částech p. p.
355/1 a p. p. 355/6 v k. ú. Bohuslavice nad Úpou, spočívajícího v právu uložení, údržby, oprav a
provozování stavby čistírny odpadních vod - vybudování vsakovací jámy v celkovém rozsahu 2 m².
Jednotková cena činí 33,- Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2009 - 879 ]
p. p.
a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zřízením bezúplatných věcných břemen ve prospěch města Trutnova s vlastníky pozemků v k. ú.
Bojiště u Trutnova v rámci rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení, pro právo usazení nových sloupů
veřejného osvětlení s přívodem elektrické energie a právo vjezdu a vstupu za účelem oprav a
provozování na p. p.
ve vlastnictví p.
a p. p.
ve vlastnictví p.
a
dále zřízení úplatného věcného břemene na p. p. 616/12, p. p. 1202 a p. p. 1246, které jsou ve vlastnictví
Pozemkového fondu ČR. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 880 ]
p. p. 2748 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. DUPETO s. r. o. za účelem práva uložení, údržby,
oprav a provozování optického kabelu na částech p. p. 2748, p. p. 2190/5, p. p. 2743, p. p. 2745, p. p.
2739, p. p. 2573, p. p. 2194/4, p. p. 2190/6, p. p. 2763, p. p. 2191/3, p. p. 2760, p. p. 2758, p. p. 2756, p.
p. 2190/8, p. p. 2602, p. p. 2198/57, p. p. 1855, p. p. 2750, p. p. 2751, p. p. 2754, p. p. 2755, p. p. 2737,
vše v k. ú. Trutnov, v celkové délce 384,5 běžných metrů (1153.5 m²). Jednotková cena činí 133,33
Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 881 ]
st. p. 1855 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. DUPETO s. r. o. za účelem práva uložení, údržby,
oprav a provozování optického kabelu na částech st. p. 1855, p. p. 2949, p. p. 2950, p. p. 2909, p. p.
2135/9, p. p. 2468/1 a p. p. 2204/5 v k. ú. Trutnov v celkové délce 120 běžných metrů (360 m²).
Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 882 ]
p. p. 933/5 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. DUPETO s. r. o. za účelem práva uložení, údržby,
oprav a provozování optického kabelu na částech p. p. 933/5, p. p. 2012, p. p. 933/17, p. p. 933/13, p. p.
933/14, p. p. 933/18 v k. ú. Horní Staré Město v celkové délce 180 běžných metrů (540 m²). Jednotková
cena činí 117,- Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.

[ 2009 - 883 ]
p. p. 933/18 a další, . ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. DUPETO s. r. o. za účelem práva uložení, údržby,
oprav a provozování optického kabelu na částech p. p. 933/18, p. p. 2012, p. p. 2011, 933/19, p. p.
933/30, p. p. 933/29 v k. ú. Horní Staré Město v celkové délce 132.5 běžných metrů (397,5 m²).
Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2009 - 884 ]
p. p. 722/4 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. DUPETO s. r. o. za účelem práva uložení, údržby,
oprav a provozování optického kabelu na částech p. p.722/4, p. p. 722/12, p. p. 722/2 v k. ú. Trutnov v
celkové délce 106.5 běžných metrů (319,5 m²). Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + 19 % DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 885 ]
p. p. 2013/8 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. DUPETO s. r. o. za účelem práva uložení, údržby,
oprav a provozování optického kabelu na částech p. p. 2013/8, p. p. 2732/1, p. p. 2013/25 v k. ú. Trutnov
v celkové délce 95.5 běžných metrů (286,5 m²). Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + 19 % DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 886 ]
p. p. 2090/26 a další, k. ú. Trutnov
rada města
ruší
* 01.01 *
usnesení rady města 2009-696/11 ze dne 8. června 2009, kterým bylo schváleno zřízení věcného
břemene na p. p. 2090/26, p. p. 2090/1, p. p. 2091/2, p. p. 2090/16, p. p. 2090/4, p. p. 2090/2, p. p.
2090/19, p. p. 2090/24, p. p. 2090/13, p. p. 3012, p. p. 2181/2, p. p. 2081/4, p. p. 2090/11, p. p. 2090/12,
p. p. 2090/15, p. p. 2081/13, p. p. 2081/7, p. p. 2081/6, p. p. 2090/21, p. p. 2090/20, p. p. 2081/5, p. p.
2081/16, p. p. 2081/15, p. p. 2081/10 a p. p. 1971/9 v k. ú. Trutnov z důvodu odstoupení spol. DUPETO
od žádosti
[ 2009 - 887 ]
p. p. 19, p. p. 1199, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. Děčín,
spočívajícího v právu uložení, údržby, oprav a provozování stavby zemního kabelového vedení NN na
části p. p. 19 a p. p. 1199 v k. ú. Voletiny v celkovém rozsahu 70 m². Jednotková cena činí 33,- Kč/m² +
19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 888 ]
p. p. 159/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti BOWLING CENTRUM s. r. o. na části
p. p. 159/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova za účelem práva uložení, údržby a provozování vodovodní přípojky v

celkovém rozsahu 24 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 889 ]
p. p.
a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zřízením bezúplatných věcných břemen ve prospěch města Trutnova s vlastníky pozemků v k. ú.
Horní Staré Město v rámci rozšíření veřejného osvětlení pro právu vjezdu a vstupu za účelem oprav,
údržby a provozování sloupů veřejného osvětlení a přívodu elektrické energie na p. p. 137/4 ve vlastnictví
Pozemkového fondu ČR, na p. p.
(5 m²) ve vlastnictví
, dále
na p. p.
(5 m²) ve vlastnictví
), dále se zřízením úplatného
věcného břemene na p. p.
(5 m²) ve vlastnictví
(každý 1/10 = 20,- Kč) a
(1/10 = 20,- Kč). Náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 890 ]
p. p. 1721/1, p. p. 1722/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch spol. ATIP a. s., spočívajícího v právu údržby a
provozu stavby telekomunikačního kabelu na částech p. p. 1721/1 a p. p. 1722/8 v k. ú. Trutnov v
celkovém rozsahu 72 m². Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 891 ]
p. p. 880/5, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
* 01.00 *
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. VAK Trutnov, a. s., na část p. p. 880/5 v k. .ú. Trutnov
v rozsahu 55 m², spočívajícího v právu údržby, oprav a provozování stavby kanalizace. Jednotková cena
činí 133.33 Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2009 - 892 ]
p. p. 631/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. VAK Trutnov, a. s., na část p. p. 631/2 v k. ú. Horní
Staré Město v rozsahu 63 m², spočívajícího v právu údržby, oprav a provozování stavby kanalizace.
Jednotková cena činí 117.- Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2009 - 893 ]
p. p. 868/2 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. VAK Trutnov, a. s., na části p. p.l 868/2, p. p. 876/1 a
p. p. 2303/1 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 51 m², spočívajícího v právu údržby, oprav a provozování
stavby kanalizace a vodovodu. Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 894 ]
p. p. 191/3, p. p. 2972, k. ú. Trutnov
rada města

souhlasí
* 01.01 *
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. VAK Trutnov, a. s., na části p. p. 191/3 a p. p. 2972 v
k. ú. Trutnov v rozsahu dle geometrického plánu, spočívajícího v právu údržby, oprav a provozování
stavby kanalizace. Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 895 ]
p. p. 624/10, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zřízením úplatného věcného břemene pro p.
na části p. p. 624/10 v k. ú. Volanov,
spočívajícího v právu uložení, údržby, oprav a provozování kanalizační přípojky v celkovém rozsahu 24
m². Jednotková cena činí 33.- Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 896 ]
p. p. 2283/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zřízením úplatného věcného břemene pro

na části p. p. 2283/2 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v
právu uložení, údržby, oprav a provozování kanalizační přípojky v celkovém rozsahu 45 m². Jednotková
cena činí 50.- Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2009 - 897 ]
p.p.2656/102,p.p.2656/120, k. ú. Trutnov a další
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zřízením úplatného věcného břemene pro oprávněnou společnost Telefonica O2 Czech Republik, a.
s., na částech p. p. 2656/102 a p. p. 2356/120 v k. ú. Trutnov, p. p. 246/3, p. p. 498/3, p. p. 349/5, p. p.
349/9, p. p. 350, p. po. 427/10 a p. p. 512 v k. ú. Dolní Staré Město, spočívajícího v právu uložení,
údržby, oprav a provozování stavby optického kabelu v celkovém rozsahu 338 bm. Jednotková cena činí
300.- Kč/bm + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 898 ]
p. p. 866/1 a další, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zřízením úplatného věcného břemene pro
na částech 866/1, p. p. 13/6 a p. p.
13/10 v k. ú. Volanov, spočívajícího v právu uložení, údržby, oprav a provozování kanalizační a
vodovodní přípojky v celkovém rozsahu 100 m². Jednotková cena činí 33.- Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 899 ]
p. p. 3106, p. p. 2654, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zřízením úplatného věcného břemene pro
o zřízení věcného
břemene chůze a jízdy na p. p. 3106 a p. p. 2654 v k. ú. Starý Rokytník za účelem přístupu k domu čp.
188 za jednorázovou úhradu ve výši 1000,- Kč + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.

Bytové záležitosti
[ 2009 - 900 ]
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244, č. 10, na dobu určitou od 01.07.2009 do 31.08.2009 p.

[ 2009 - 901 ]
V. Nezvala 281 - VŘ
rada města
schvaluje
* 01.01 *
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků na
adrese:
V. Nezvala 281, č. bytu 8 o vel. 1+2 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné předpl. nájemné
1.
6110,- Kč 100000,- Kč
2.
5101,- Kč 60000,- Kč
3.
4507,- Kč 50000,- Kč
(vrátí byt 1+1)
4.
4010,- Kč 50000,- Kč
5.
4009,- Kč 50000,- Kč
6.
3700,- Kč 60000,- Kč
7.
3585,- Kč 50000,- Kč
8.
3200,- Kč 55000,- Kč
9
3152,- Kč 60000,- Kč
10
3109,- Kč 74616,- Kč
(vrátí byt 1+1)
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 b.j. V. Nezvala 281 pí
2500,- Kč a předplatné 55000,- Kč.

s měs. nájemným ve výši

[ 2009 - 902 ]
Jihoslovanská 31 - VŘ
rada města
schvaluje
* 01.01 *
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků na
adrese:
Jihoslovanská 31 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
6501,- Kč 55000,- Kč
2.
5021,- Kč 55000,- Kč
3.
4806,- Kč 50000,- Kč
4.
4507,- Kč 50000,- Kč
(vrátí byt 1+1)
5.
4323,- Kč 50000,- Kč
6.
4050,- Kč 50000,- Kč
7.
3501,- Kč 50001,- Kč
8.
3500,- Kč 200000,- Kč

9.
3201,- Kč 50011,- Kč
10.
3156,- 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 b.j. Jihoslovanská 31 p.
3500,- Kč a předplatné 50000,- Kč

s měs. nájemným ve výši

[ 2009 - 903 ]
Jihoslovanská 32 - VŘ
rada města
schvaluje
* 01.01 *
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků na
adrese:
Jihoslovanská 32 o vel. 1+3 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
8501,- Kč 55000,- Kč
2.
6023,- Kč 50000,- Kč
3.
5955,- 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.
[ 2009 - 904 ]
rada města
nesouhlasí
* 01.01 *
s přidělením náhradního bytu pro
[ 2009 - 905 ]
rada města
doporučuje
* 01.01 Urč:zastupitelstvo města T:29.09.2009 *
neschválit přidělení bytu pro
pro postup při pronájmu obecních bytů"

, mimo "Zásady č. 4/2003

[ 2009 - 906 ]
Jitka Šrámková, R. A. Dvorkého 311
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s uzavřením nájemní smlouvy na byt R. A. Dvorského 311 o vel. 1+2, byt se sníženou kvalitou (dříve IV.
kat.), s
na dobu určitou 1 rok za podmínky řádného hrazení nájemného a služeb a
zároveň, kdy nebudou porušovány dobré mravy v domě
[ 2009 - 907 ]
Zvýšení nájemného z bytu pro rok 2010
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s jednostranným zvýšením nájemného v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. na období od 01.01.2010
do 31.12.2010
* 01.02 *

s tím, aby u bytů přidělených jako sociální a u bytů v domech s pečovatelskou službou nebylo zvýšeno
nájemné dle zákona č. 107/2006 Sb. na období od 01.01.2010 do 31.12.2010
ukládá
* 02.01 Urč:Ing. Karpíšek T:07.09.2009 *
učinit příslušné kroky ve věci zvyšování nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb.
[ 2009 - 908 ]
Š
rada města
nesouhlasí
* 01.01 *
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244 pro p.

Š

[ 2009 - 909 ]
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zapůjčením holobytu Na Dvorkách 244 pro
určitou 6 měsíců

na dobu

[ 2009 - 910 ]
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s výpovědí z nájmu bytu Na Struze 153 dané
[ 2009 - 911 ]
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zapůjčením holobytu č. 7 Na Dvorkách 244 pro p.
určitou od 15.7. do 31.08.2009

na dobu

[ 2009 - 912 ]
V. Nezvala 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 předpl. nájemné
1.
2222,- Kč 50050,- Kč
2.
2011,- Kč 50001,- Kč
3.
1617,- Kč 60000,- Kč
4.
1501,- Kč 50001,- Kč
5.
1200,- Kč 100000,- Kč
6.
1111,- Kč 50010,- 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 b.j. V. Nezvala 282 p.
3333,- Kč a předplatné 50000,- Kč

s měs. nájemným ve výši

[ 2009 - 913 ]
Dlouhá 645 - VŘ
rada města
schvaluje
* 01.01 *
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků na
adrese:
Dlouhá 645 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.)
předplatné nájemné
1.
452000,- Kč
2.
451000,- Kč
3.
361000,- Kč
4.
351000,- Kč
5.
300001,- Kč
6.
271000,- Kč
7.
(vrátí byt 1+3) 250000,- Kč
8.
200000,- Kč
9.
155000,- 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 b.j. Dlouhá 645
výši 558000,- Kč

s předplatným nájemným ve

Majetek města - různé
[ 2009 - 914 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zařazením objektu prodejny oděvů PERFECTO s. r. o., Družstevní 57, Rtyně v Podkrkonoší do I.
kategorie dle ceníku služeb za monitorování signálu z elektronické zabezpečovací signalizace na pult
centralizované ochrany
* 01.02 *
se zařazením objektu prodejny oděvů Street and sports wear.S.A.M. Milady Horákové 2774, Kladno do I.
kategorie dle ceníku služeb za monitorování signálu z elektronické zabezpečovací signalizace na pult
centralizované ochrany.
[ 2009 - 915 ]
"Výměna krytiny na budově kaple...:
rada města
schvaluje
* 01.01 *
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby "Výměna krytiny na budově kaple a hrobek továrníků
na hřbitově v Trutnově"
* 01.02 *
firmu GOS Pavel Iliev, Ve Vilkách 172, Trutnov s cenovou nabídkou ve výši 1527526,- Kč vč. DPH jako
vítěze výběrového řízení
ukládá
* 02.01 Urč:Ing. Semerák T:07.09.2009 *

zajistit uzavření smlouvy o dílo s firmou GOS Pavel Iliev, Trutnov, v omezeném rozsahu zakázky v ceně
ve výši 1000000,- Kč vč. DPH
Finanční záležitosti
[ 2009 - 916 ]
Hospodaření PO za I. pololetí 2009
rada města
bere na vědomí
* 01.01 *
výsledky hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí 2009
[ 2009 - 917 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
* 01.01 *
finanční příspěvek ve výši 15000,- Kč TJ LOKO Trutnov na zajištění přípravy a účasti plavkyň na
soutěžích - MS Řím
- MEJ Praha
* 01.02 *
finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč p.
na částečné zajištění 2. ročníku turnaje v
nohejbalu
* 01.03 *
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč Domovu důchodců Lampertice na částečné zajištění nákladů II.
ročníku "Krkonošských gerontologických dnů"
* 01.04 *
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč Domovu důchodců Pilníkov na částečné zajištění nákladů na
organizaci "Sportovních her pro klienty DPS a ÚSP" z trutnovského regionu (září 2009) a "Dne
otevřených dveří" (říjen 2009)
* 01.05 *
finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč p.
na fotbalový turnaj, který se konal 25.07.2009
v Poříčí u Kary
neschvaluje
* 02.01 *
finanční příspěvek pí

na provoz prvního Dětského koutku v Trutnově

[ 2009 - 918 ]
Přezkoumání hospodaření
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s tím, že přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2009, 2010, 2011 a 2012 nebude provádět
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, ale zadá se auditorovi nebo auditorské společnosti
schvaluje
* 02.01 *
text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku "Přezkoumání hospodaření města Trutnova za roky
2009, 2010, 2011 a 2012"
* 02.02 *
obeslání pěti navržených firem
jmenuje
* 03.01 *
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení

Různé
[ 2009 - 919 ]
Úprava lyžařské běžecké trasy - Paradráha"
rada města
schvaluje
* 01.01 *
smlouvu o poskytnutí dotace z grantového programu Královéhradeckého kraje číslo CRG012009 dle
předloženého návrhu
ukládá
* 02.01 Urč:Ing. Franc T:07.09.2009 *
zajistit uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem
[ 2009 - 920 ]
Půjčka ze SFRB - zástavní právo
rada města
bere na vědomí
* 01.01 *
vzdání se zástavního práva na nemovitostech
ze dne 03.11.2004 pro zajištění
pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 150000,- Kč
ukládá
* 02.01 Urč:Ing. Franc T:07.09.2009 *
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech
[ 2009 - 921 ]
Projekt "Hudba nás spojuje"
rada města
schvaluje
* 01.01 *
přijetí dotace ve výši 40278,- Kč od Královéhradeckého kraje
* 01.02 *
uzavření dohody o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
ukládá
* 02.01 Urč:Ing. Franc T:31.08.2009 *
zajistit uazvření dohody o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 40278,Kč.
[ 2009 - 922 ]
ZŠ R. Frimla + SVČ - úpravy interiéru
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s vícepracemi a odpočty na akci "ZŠ R. Frimla a SVČ - úpravy interiéru" dle předloženého návrhu
* 01.02 *
s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle předloženého návrhu
ukládá
* 02.01 Urč:Ing. Franc T:17.08.2009 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. R/17/09 se zhotovitelem stavby firmou A&K s. r. o. Trutnov
[ 2009 - 923 ]
"Zajištění svahu a výstavba opěrné gabionové stěny
rada města
schvaluje
* 01.01 *
vícepráce na akci "Zajištění svahu a výstavba opěrné gabionové stěny na p. p. 2060/1 a 2064/9 v k. ú.
Trutnov" dle předloženého návrhu ve výši 30102,- Kč vč. DPH

ukládá
* 02.01 Urč:Ing. Franc T:07.09.2009 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou František Marynka – KAMPA, Jilemnice
[ 2009 - 924 ]
"Kulturní setkání na česko-polských hranicích"
rada města
schvaluje
* 01.01 *
podání žádosti o dotaci z OPPS ČR-PR 2007-2013 Fond mikroprojektů na projekt "Kulturní setkání na
česko-polských hranicích"
[ 2009 - 925 ]
Rekonstrukce ul. U Hřbitova"
rada města
berenavědomí
* 01.01 *
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce
komunikace ulice U Hřbitova - HSM"
schvaluje
* 02.01 *
výsledek výběrového řízení v pořadí uchazečů
na 1. místě COLAS CZ a. s. Praha s cenou 18567367,- Kč vč. DPH
na 2. místě Chládek a Tintěra a. s. Pardubice s cenou 19480242,- Kč vč. DPH
na 3. místě M-Silnice a. s. Hradec Králové s cenou 19159878,- Kč vč. DPH
na 4. místě NOR a. s. Trutnov s cenou 19302768,40 Kč vč. DPH
na 5 místě Strabag a. s. Hradec Králové s cenou 19358458,- Kč vč. DPH
ukládá
* 03.01 Urč:Ing. Franc T:07.09.2009 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou COLAS CZ a. s. Praha
[ 2009 - 926 ]
Znak a logo města
rada města
schvaluje
* 01.01 *
bezplatné použití znaku a loga města Trutnova v propagačních materiálech k Mistrovství České republiky
ve sjezdu horských kol v Peci pod Sněžkou, které se konalo 11. - 12. 07. 2009
[ 2009 - 927 ]
Volby do PS Parlamentu ČR 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 do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
[ 2009 - 928 ]
Pronájem nebytových prostor v budovách škol
rada města
souhlasí
* 01.01 *
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory - tělocvičny a učebny, umístěné v budovách
základních škol a školských organizací zřizovaných městem Trutnov na období od 01.09.2009 do
31.08.2010 v době po skončení školního vyučování a hlavní činnosti – dle předloženého návrhu

rozhoduje
* 02.01 *
ve smyslu č. VIII. zřizovacích listin pověřit školy a školské organizace uzavřením nájemních smluv na
pronájem prostor dle předloženého návrhu vlastním jménem na období 01.09.2009 - 31.08.2010
* 02.02 *
ve smyslu č. IX zřizovacích listin ponechat výnos z pronájmu školám a školským organizacím jako příjem
pronajímatele
ukládá
* 03.01 Urč:ředitelé ZŠ a školských org. T:31.10.2009 *
zpracovat z předložených nabídek týdenní rozpis o využívání těchto prostor a uzavřít vlastním jménem
jako pronajímatel smlouvy o pronájmu s jednotlivými subjekty dle stanoveného týdenního rozpisu
* 03.02 Urč:ředitelé ZŠ a školských org. T:31.10.2009 *
podle smluvně ujednaného počtu hodin pronájmu a sazby za hodinu zpracovat účetní předpis plateb na
příslušný kalendářní rok
[ 2009 - 929 ]
Grantový projekt"Učíme interaktivně-ZŠ II. stupeň"
rada města
souhlasí
* 01.01 *
s realizací grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.05/02.0073 v rámci OP VK Královéhradeckého kraje
"Učíme interaktivně - ZŠ II. stupeň" jeho předkladatelem Základní školou Trutnov, Komenského 399 a s
účastí dalších trutnovských ZŠ jako partnerů projektu dle předloženého návrhu
[ 2009 - 930 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
* 01.01 *
pí
prodej borůvek na Horské ulici pod schody OD Máj od 03.08. do 31.08.2009
ukládá
* 02.01 Urč:Ing. Kopecký T:04.08.2009 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
[ 2009 - 931 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
* 01.01 *
termín konání příští schůze rady města na pondělí 07.09 2009 od 15.00 hod v zasedací místnosti č. 301
MěÚ
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Ing. Hana Horynová
místostarostka

