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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2009 - 932 ]
Horská čp. 142
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 142 na st. p. 10/1 v ulici Horská, spolu s pozemkem st. p. 10/1, v části
města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 24.6.1999 za
nabídnutou cenu 850000,- Kč do vlastnictví
[ 2009 - 933 ]
Šárka čp. 266
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2009-827/14 ze dne 03.08.2009 v plném znění
doporučuje
*
02.01 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, spol. Yorktown, a. s., Bořivojova 878/35, Praha 3, zastoupené
trvale bytem Pospíšilova 1281/3, Praha 3, za nabídnutou cenu 667000,- Kč.
souhlasí
*
03.01
*
s vrácením jednotlivých kaucí ve výši 10000,- Kč neúspěšným žadatelům
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[ 2009 - 934 ]
Rekreační chata č.e.21 v Oblanově
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
schválit prodej rekreační chaty č.e. 21 na pozemku st. p. 62, spolu s pozemky st. p. 62 a p. p. 147/15, v k. ú.
a části města Oblanov, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku č. 352/009/2007 ze dne 26.2.2007,
prostřednictvím realitní kanceláře
[ 2009 - 935 ]
Rekreační chata bez čp.p./č.e. v k.ú.Postřední Staré Buky
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
schválit prodej rekreační chaty bez č.p./č.e. na pozemku st. p. 214, spolu s pozemky st. p. 214 a p. p. 640/8,
v obci Staré Buky, v k. ú. Prostřední Staré Buky, v rozsahu znaleckého posudku č. 351/008/2007 ze dne
26.2.2007, do společného jmění manželů
, za
dohodnutou kupní cenu 950000,- Kč.
[ 2009 - 936 ]
Rekreační chata čp. 26 Horní Malá Úpa
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
schválit prodej rekreační chaty čp. 26 pozemku na st. p. 25, spolu s pozemky st.
p. 25, p. p. 76/1, p. p. 76/2, p. p. 76/3 a p. p. 419, vše v části obce a k. ú. Horní Malá Úpa, obec Malá Úpa, v
rozsahu znaleckého posudku ze dne 4.5.2007 do vlastnictví
, za nabídnutou kupní cenu 3000000,- Kč.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2009 - 937 ]
Bulharská čp. 64
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 64 Bulharská, umístěné v I. NP o celkové výměře
81.30 m² (3 prodejny 22.20 m², 17.40 m², 39.10 m², 2 výlohy o celkové výměře 0.60 m² a 1 WC 2.00 m²) s
obchodní firmou TOWN JC s. r. o., se sídlem Stará Paka, Ústí 119, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné
ve výši 4400,- Kč/m²/rok za prodejny, výlohy a WC včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného za účelem provozování prodejny textilu a doplňků - značková prodejna "TWN TOWN". 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 - 938 ]
Jihoslovanská čp. 32
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 32 Jihoslovanská, umístěný v I. NP o výměře 8.55
m² (1 prodejna) s
, na dobu dalších 5 let za nájemné
ve výši 2536.10 Kč/m²/rok za prodejnu, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za
účelem provozování prodejny textilu. 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 - 939 ]
Jihoslovanská čp. 149
rada města
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souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 149 Jihoslovanská, umístěné v I. NP o celkové
výměře 69.20 m² (1 prodejna 33.10 m², 2 sklady o celkové výměře 31.50 m² a 2 soc. zařízení o celkové
výměře 4.60 m²) s p.
, na dobu dalších 5 let
za nájemné ve výši 2190,- Kč/m²/rok za prodejnu, 1095,- Kč/m²/rok za sklady a 685,- Kč/m²/rok za soc.
zařízení, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny
mobilních telefonů a kanceláře firmy ELOS. 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 - 940 ]
Spojenecká čp. 54
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 54 Spojenecká, umístěné v I. NP o celkové výměře
41.20 m² (2 prodejny 24.20 m² a 10.20 m², 1 předsíň 2.60 m² a 1 soc. zařízení 4.20 m²) s
, na dobu dalších 5 let za nájemné dohodou
ve výši 76308,- Kč/rok za celé nebytové prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování prodejny papírnictví, školních a kancelářských potřeb. 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 - 941 ]
Horská čp. 238
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 238 Horská, umístěné v I. NP o celkové výměře
95.40 m² (3 místnosti 57.20 m², 21.30 m², 16.40 m², 1 komora 3.20 m², 1 WC 1.80 m²) s Městskou
knihovnou s regionálními funkcemi, se sídlem Krakonošovo náměstí 128, Trutnov, na dobu určitou dalších 5
let za nájemné ve výši 1000,- Kč/rok za celé nebytové prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem provozování městské knihovny. 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 - 942 ]
Školní čp. 150
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na 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) s p.
v, 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.
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Málek
T:14.09.2009 *
uzavřít nájemní smlouvu na nebytové prostory v čp. 150 ul. Školní s p.

Nebytové prostory - různé
[ 2009 - 943 ]
Krakonošovo náměstí čp. 129
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rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2009-794/13 ze dne 30.06.2009 v celém znění.
[ 2009 - 944 ]
Vítězná čp. 156
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u objektu v čp. 156 Vítězná na st. p. 1068 v k. ú. Trutnov s ukončením nájmu dohodou ke dni 30.09.2009 s
.
*
01.02
*
s tím, aby objekt Vítězná 156 nebyl do privatizace pronajímán.
Pozemky - záměr města
[ 2009 - 945 ]
p. p. 164/2, p. p. 162/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 164/2 (56 m²) a p. p. 162/2 (47 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova
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 - 946 ]
p. p. 4369, k.ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 4369 (1796 m²) v k. ú. Starý Rokytník
za účelem výstavby rodinného domu za nabízenou kupní cenu 200,- Kč/m².
Kupní smlouva bude podepsána po kolaudaci stavby, termín kolaudace stavby do 31.12.2013 s tím, že do
doby kolaudace stavby bude uzavřena nájemní smlouva. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 4369 (1796 m²) v k. ú. Starý Rokytník
za nájemné 1,- Kč/m²/rok na dobu určitou do kolaudace stavby, t.j. do
31.12.2013, za účelem výstavby rodinného domu.
[ 2009 - 947 ]
st. p. 4390, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 4390 (201 m²) v k. ú. Trutnov, z toho 1/4

za účelem
spoluvlastnictví pozemku pod bytovým domem čp. 776, kde jsou vlastníky na společných částech domu s
podílem jedné čtvrtiny, za nabízenou kupní cenu 80,- Kč/m². Kupující uhradí náklady spojené s převodem,
vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 948 ]
p. p. 994/1, k. ú. Kohoutov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 994/1 (cca 648 m²) v k. ú. Kohoutov
za kupní cenu 70,- Kč/m² za účelem rozšíření vlastních
pozemků. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2009 - 949 ]
p. p. 1486/1, k. ú. Trutnov
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rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města odprodat část p. p. 1486/1 (cca 50 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 - 950 ]
p. p. 349/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města směnit část p. p. 349/1 (cca 1399 m²) v majetku města Trutnova za 1. část p.
p. 334 a 1. část p. p. 336/1 (celkem 557 m²), t.j. nově vzniklou p. p. 336/4, 2. část p. p. 334 (cca 48 m²), 2.
část p. p. 336/1 cca 770 m²) a část p. p. 335 (cca 24 m²) v majetku
, vše v k. ú.
Trutnov. Žadatelka bere na vědomí, že užívací vztah k pozemku 349/1 je řešen nájemní smlouvou
uzavřenou se společností FARMERS,spol. s r. o. Náklady na směnu budou hrazeny každou stranou z jedné
poloviny.
*
01.02
*
s bezúplatným věcným břemenem práva jízdy a chůze na pozemku p. p. 336/4 v k. ú. Trutnov ve prospěch
pozemků (budoucích majitelů pozemků) p. p. 334, p. p. 335 a p. p. 336/1, k. ú. Trutnov.
[ 2009 - 951 ]
st. p. 845, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část st. p. 845 (podíl 24/100) v k. ú. Trutnov, pozemek pod
domem čp. 150 ul. Spojka,
za nájemné 10,- Kč/m²/rok na dobu určitou 3
let.
[ 2009 - 952 ]
p. p. 1390, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1390 (cca 486 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k rekreačním 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.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 980313, uzavřené s p.
na pronájem p. p. 1390 v k. ú. Poříčí u
Trutnova, dohodou k 30.09.2009.
[ 2009 - 953 ]
p. p. 1803/1, st. p. 5089, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1803/1 (cca 276 m²) a st. p. 5089 (24 m²) v k. ú. Trutnov
p.
k zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m²/rok a k umístění zahradní chatky
za nájemné 7,- 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. 270086, uzavřené s
na pronájem p. p. 1803/1 a st.
p. 5089 v k. ú. Trutnov, dohodou k 30.09.2009.

[ 2009 - 954 ]
p. p. 1892/1 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
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se zveřejněním záměru města darovat část p. p. 1892/1 (cca 1300 m²), p. p. 1800/2 (67 m²), p. p. 1800/3 (24
m²) a části p. p. 1799/4 (cca 113 m²) v k. ú. Horní Staré Město Královéhradeckému kraji. Jedná se o
komunikace. Náklady spojené s převodem budou hrazeny obdarovaným, náklady na geometrický plán
budou hrazeny každou stranou z jedné poloviny.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2009 - 955 ]
p. p. 60/1, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
nesouhlasit s prodejem p. p. 60/1 (1689 m²) v k. ú. Lhota u Trutnova manž. Liboru a Jitce Řezníčkovým za
účelem výstavby rodinného domu za kupní cenu 200,- Kč/m².
[ 2009 - 956 ]
p. p.
a další, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
schválit výkup p. p.
(295 m²), p. p.

T:29.09.2009 *
(446 m²) a p. p.

(352 m²) v k. ú. Volanov od spoluvlastníků z důvodu rozšiřující se výstavby rodinných
domů v této lokalitě za nabízenou prodejní cenu 50,- Kč/m² za p. p.
a p. p.
, 10,- Kč/m² za p. p.
Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
[ 2009 - 957 ]
p. p.
, k.ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
souhlasit s bezúplatným převodem ideální poloviny p. p.
(798 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova z
na město Trutnov. Jedná se o pozemek pod stavbou komunikace. Náklady
spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí město Trutnov
[ 2009 - 958 ]
p. p. 231/8, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
souhlasit s bezúplatným převodem ideální jedné poloviny p. p. 231/8 (578 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova z
České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Trutnov. Jedná se o
pozemek pod stavbou komunikace. Náklady spojené s převodem hradí kupující.

[ 2009 - 959 ]
p.p. 1799/1 a násl,k. ú. Horní Staré Město a další
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
souhlasit s přijetím daru, t.j. dvou částí p. p. 1799/1 (cca 309 a cca 20 m²), p. p. 1799/2 (189 m²), p. p.
1799/3 (15 m²) v k. ú. Horní Staré Město a p. p. 1197 (1752 m²) v k. ú. Bojiště u Trutnova od
Královéhradeckého kraje. Pozemky jsou ve správě Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje. Náklady
spojené s převodem budou hrazeny obdarovaným, náklady na geometrický plán budou hrazeny každou
stranou z jedné poloviny.

[ 2009 - 960 ]
p. p. 342/18, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
souhlasit s bezúplatným převodem p. p. 342/18 (179 m²) v k. ú. Střítež u Trutnova z Pozemkového fondu ČR
na město Trutnov. Jedná se o pozemek pod stavbou komunikace.
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[ 2009 - 961 ]
p. p. 2169/1, p. p. 2160/9, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
souhlasit s bezúplatným převodem části p. p. 2169/1 (cca 4000 m²) a části p. p. 2160/9 (cca 20000 m²) v k.
ú. Trutnov z Pozemkového fondu ČR na město Trutnov. Jedná se o části pozemků, které jsou dle územního
plánu města Trutnova určené k výstavbě rodinných domů.
[ 2009 - 962 ]
p. p. 2103, p. p. 1964/6, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
souhlasit s výkupem části p. p. 2103 (cca 1645 m²) a části p. p. 1964/6 (cca 664 m²) v k. ú. Volanov od
Pozemkového fondu České republiky za tržní kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem za účelem
vybudování nové stezky pro pěší a cyklisty. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
[ 2009 - 963 ]
p. p. 722/6, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
souhlasit se změnou termínu kolaudace stavby dle nájemní smlouvy č. 270059 do 30.09.2010. Smlouva byla
uzavřena za účelem výstavby řadové garáže s
na část p. p. 722/6 v
k. ú. Trutnov
[ 2009 - 964 ]
p. p. 2000/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
schválit prodej
p. p. 2000/1 (575 m²) za kupní cenu ve výši 1631,- Kč/m²
p. p. 3023/1 (cca 361 m²) za kupní cenu ve výši 236,- Kč/m²
p. p. 3023/1 (cca 393 m²) za kupní cenu ve výši 1135,- Kč/m², vše v k. ú. Trutnov,
za účelem výstavby komerčně administrativního objektu s bytovou
jednotkou v souladu s podmínkami pro výstavbu a rozvoj města Trutnova. Prodej bude realizován do 60 dnů
po kolaudaci stavby (termín kolaudace do 31.12.2012). Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 965 ]
p. p. 2826/2, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
souhlasit s prodejem p. p. 2826/2 (120 m²) v k. ú. Starý Rokytník
jako manipulační plochu
za kupní cenu 125,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu
nemovitostí.

[ 2009 - 966 ]
p. p. 237/9, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
souhlasit s prodejem části p. p. 237/9 (cca 36 m²) v k. ú. Trutnov
za
účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
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[ 2009 - 967 ]
st. p. 4389, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
souhlasit s prodejem st. p. 4389 (203 m²) v k. ú. Trutnov, z toho 1/4 p
, 1/4
, 1/4
a 1/4
za 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 - 968 ]
p. p. 539, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
souhlasit s prodejem 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.
[ 2009 - 969 ]
st. p. 180/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
souhlasit s prodejem části 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.
[ 2009 - 970 ]
st. p. 335 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
neschválit prodej st. p. 335 (60 m²), část st. p. 193 (cca 17 m²) a část p. p. 2201 (cca 115 m²) v k. ú. Horní
Staré Město společnosti STEP Trutnov a. s.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2009 - 971 ]
p. p. 410/6, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 250134, uzavřené s pí
410/6 v k. ú. Starý Rokytník dohodou ke dni 30.10.2009.

Š

, na pronájem p. p.

[ 2009 - 972 ]
p. p. 722/20 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne 30.01.2003, kde nájemcem je město Trutnov a
pronajímatelem ARKADIA, a. s., dohodou ke dni 29.06.2009. Předmětem nájmu byla p. p. 722/20, části p. p.
722/1 a p. p. 722/5 v k. ú. Horní Staré Město.
[ 2009 - 973 ]
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p. p. 2656/2, p. p. 2653, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy mezi Základní školou Trutnov, R. Frimla a společností NEW DILAC CZ na
umístění reklamy (cca 2 m²) na plot sportovního areálu školy (p. p. 2656/2, p. p. 2653 v k. ú. Trutnov) za
roční nájemné 16000,- Kč na dobu neurčitou
[ 2009 - 974 ]
p. p. 1440/3 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem 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 - 975 ]
p. p. 2507/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2507/1 (cca 440 m²) v k. ú. Trutnov p.
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.
[ 2009 - 976 ]
st. p. 180/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části 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 - 977 ]
p. p. 2136/11, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 2136/11 (434 m²) v k. ú. Trutnov p.
určitou do kolaudace stavby, t.j. do 31.12.2012.

za nájemné 30,- Kč/m²/rok na dobu

[ 2009 - 978 ]
p. p. 1648, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1648 (1 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Náchodská,
I.M.B. k
umístění reklamního poutače typu "A" na dobu určitou 1 rok a to od 08.09.2009 do 31.08.2010 za nájemné
ve výši 2,- Kč/m²/den.
[ 2009 - 979 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, k umístění reklamního poutače typu "A"
na dobu určitou 1 rok a to od 08.09.2009 do 04.09.2010, za nájemné ve výši 3,Kč/m²/den.
[ 2009 - 980 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
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souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, p.
(obchod Tranka) k
umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 10.09.2009 do 08.07.2010 za nájemné ve výši 3,Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov v termínu od 09.07. do 09.09.2009 ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2009 - 981 ]
p. p. 2241/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2241/1 (celkem 53 m²) v k. ú. Trutnov, roh ul. Polská a Česká, p.
účelem umístění lešení u čp. 22 - 23 v termínu od 25.08. do 15.10.2009.

za

[ 2009 - 982 ]
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2213/15 (47 m²) v k. ú. Trutnov, Svatojánské náměstí,
k zařízení staveniště, skladování stavebního materiálu a k parkování osobního vozidla (pojízdná
dílna) pro restaurátorskou obnovu sousoší Nepomucký v termínu od 28.08. do 30.09.2009.
[ 2009 - 983 ]
p. p. 847/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 847/1 (36 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Kryblická, společnosti STAVEBNĚ DOPRAVNÍ
TRUTNOV s. r. o., zastoupené p.
, k umístění lešení za účelem rekonstrukce balkónů a
fasády u čp. 355 - 356 v termínu od 25.08. do 30.10.2009.
[ 2009 - 984 ]
p. p. 2213/16, p. p. 2213/5, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpůjčkou části p. p. 2213/16 a části p. p. 2213/5 (celkem 50 m²) v k. ú. Trutnov, roh ul. Bulharská,
Slovanského náměstí a ul. Farská, Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole Trutnov,
Procházkova 303, zastoupené p.
k umístění lešení a vrátku z důvodu opravy střechy u čp. 52
Bulharská na dobu určitou od 08.09. do 10.10.2009.
[ 2009 - 985 ]
p. p. 1845/1, p. p. 114/4, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro oprávněnou společnost Telefónica O2, Czech Republik, a. s.,
na částech p. p. 1845/1 a p. p. 114/4 v k. ú. Horní Staré Město, spočívajícího v právu uložení, údržby, oprav
a provozování stavby optického kabelu v celkovém rozsahu 82 bm. jednotková cena činí 300,- Kč/bm + 19 %
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 986 ]
p. p 122/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova a násl
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost VAK Trutnov, a. s., na částech p. p. 122/1, p. p.
1426/1, p. p. 137/3 a p. p. 137/2 v k. ú. Poříčí u Trutnova a na p. p. 1/3, p. p. 1201/2, p. p. 1200/1, p. p. 9/1 a
parcela vedená ve zjednodušené evidenci 1199, díl 1 (přídělový plán) v k. ú. Voletiny v celkovém rozsahu
306 m², spočívajícího v právu údržby, oprav a provozování stavby splaškové kanalizace. Jednotková cena
činí 33,- Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2009 - 987 ]
p. p. 149/8, p. p. 149/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnosti VAK Trutnov, a. s., na částech p. p. 149/8 a p. p.
149/7 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 1012.71 m², spočívajícího v právu uložení, údržby, oprav a
provozování stavby kanalizačního sběrače. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 988 ]
p. p. 93/1 a další, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnosti VAK Trutnov, a. s., na částech p. p. 93/1, st. p. 47,
st. p. 142 a st. p. 152 v k. ú. Voletiny, spočívajícího v právu údržby, oprav a provozování stavby
kanalizačního sběrače v celkovém rozsahu 137 m². Jednotková cena činí 33,- Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 989 ]
p. p. 2242/5, p. p. 2248/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch
na částech p. p.
2242/5 a p. p. 2248/1 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení, údržby, oprav a provozování stavby
zemního kabelového vedení elektřiny nízkého napětí. Cena bude dorovnána dle geometrického plánu.
Jednotková cena činí 50,- Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2009 - 990 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt. R. Frimla 934 o vel. 0+1 standardní byt (dříve I. kat.) s
na dobu určitou 1 rok za podmínky řádného užívání bytu, kdy nebudou porušovány
dobré mravy v domě
[ 2009 - 991 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt Májová 300 o vel. 1+1 s pí Lenkou Horváthovou
[ 2009 - 992 ]
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2009-901/14 ze dne 03.08.2009 ve věci schválení bytu V. Nezvala 281, č. bytu 8 o vel.
1+2 standardní byt (dříve I. kat.) manž.
s měsíčním nájemným ve výši
5101,- Kč a předplatným ve výši 60000,- Kč.
schvaluje
*
02.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou na adrese V. Nezvala
281, č. bytu 8 o vel. 1+2 standardní byt (dříve I. kat.)
s měsíčním nájemným ve výši
5101,- Kč a předplatným ve výši 60000,- Kč. Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení
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předplatného nájemného do 11.09.2009 po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut
dalšímu v pořadí (usnesení rady města 2009-901/14 ze dne 03.08.2009)
[ 2009 - 993 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zpětvzetím žaloby o vyklizení bytu Palackého 105
za podmínky:
- úhrady nákladů spojených se zpětvzetím žaloby a soudních nákladů ve výši 7854,- Kč k rukám
- nová nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, po uhrazení nákladů spojených se zpětvzetím
žaloby a soudních nákladů ve výši 7854,- Kč k rukám
[ 2009 - 994 ]
- odpis nevymahatelné pohledávky
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s odepsáním nevymahatelného dluhu ve výši 15164,- Kč na bytě Voletinská 307 po pí
[ 2009 - 995 ]
- odpis nevymahatelné pohledávky
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
odepsat nevymahatelný dluh ve výši 56272,- Kč na bytě Kryblická 450 po p.
[ 2009 - 996 ]
Hluboký příkop čp. 147 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese
Hluboký příkop 147 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.), čís. bytu 2, I. podlaží,
bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň
předplacení nájemného. Předplacení nájemného bude v minimální výši 50000,- Kč. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2009 - 997 ]
Palackého čp. 77
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese
Palackého 77 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.), čís. bytu 1, II. podlaží,
bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň
předplacení nájemného. Předplacení nájemného bude v minimální výši 50000,- Kč. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou.
Majetek města - různé
[ 2009 - 998 ]
Udělení licence firmě P-transport s. r. o.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s udělením licence firmě P-transport s. r. o. pro provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy, t.j.
linky Trutnov - Radvanice - Adršpach, dle předloženého jízdního řádu
*
01.02
*
s užíváním pozemků a autobusových zastávek, které jsou v majetku města
[ 2009 - 999 ]
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Udělení licence firmě Trutnovská automobilová doprava,s.r.o.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s udělením licence obchodní firmě Trutnovská automobilová doprava s. r. o. pro provozování vnitrostátní
veřejné linkové osobní dopravy, t.j. linky Trutnov - Svoboda nad Úpou – Pec pod Sněžkou, dle předloženého
jízdního řádu
*
01.02
*
s užíváním pozemků a autobusových zastávek, které jsou v majetku města
[ 2009 - 1000 ]
TJ LOKOMOTIVA Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podpisem předloženého "Prohlášení" na p. p. 799/1 v k. ú. Trutnov, nájemce TJ Lokomotiva Trutnov o. s.
[ 2009 - 1001 ]
Udělení licence firmě P-transport s. r. o.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s udělením licence firmě P-transport s. r. o. pro provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy, t.j.
linky Trutnov - Bernartice - Královec - Žacléř - Trutnov dle předloženého jízdního řádu
*
01.02
*
s užíváním pozemků a autobusových zastávek, které jsou v majetku města
[ 2009 - 1002 ]
Udělení licence firmě P-transport s. r. o.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s udělením licence firmě P-transport s. r. o. pro provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy, t.j.
linky Trutnov - Svoboda nad Úpou - Janské Lázně, dle předloženého jízdního řádu
*
01.02
*
s užíváním pozemků a autobusových zastávek, které jsou v majetku města
[ 2009 - 1003 ]
Darování movitého majetku Královéhradeckému kraji
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
schválit poskytnutí movitého daru a to 3 ks lustrů (desetiramenný, pětiramenný, tříramenný)
Královéhradeckému kraji

Finanční záležitosti
[ 2009 - 1004 ]
Domov pro seniory, Městské jesle
rada města
stanovuje
*
01.01
*
příspěvkovým organizacím Domov pro seniory Trutnov a Městské jesle Trutnov objem prostředků na platy v
roce 2009 dle předloženého návrhu
[ 2009 - 1005 ]
Investiční úvěr na financování investičních potřeb
rada města
zrušuje
*
01.01
*
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zadávací řízení na veřejnou zakázku poskytnutí investičního úvěru na financování investičních projektů
města Trutnova, zveřejněné na IS VZ US dne 12.06.2009 pod evidenčním číslem 60032531
schvaluje
*
02.01
*
záměr realizovat jednací řízení bez uveřejnění o veřejné zakázce na poskytnutí úvěru s více uchazeči
Různé
[ 2009 - 1006 ]
VŘ "Bojiště - odkanalizování"
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení formou zakázky malého rozsahu na akci "Bojiště - odkanalizování - administrace projektu"
schvaluje
*
02.01
*
text výzvy
*
02.02
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou
jmenuje
*
03.01
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek
[ 2009 - 1007 ]
VŘ "Technická infrastruktura Červený kopec"
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na zhotovitele stavby "Technická infrastruktura Červený kopec - ul. Kiesewettrova"
schvaluje
*
02.01
*
výsledek výběrového řízení v pořadí uchazečů:
1. BAK, stav. společnost, a. s., Trutnov s cenou 7991689,- Kč vč. DPH
2. M-Silnice a. s. Pardubice s cenou 8209076,- Kč vč. DPH
ukládá
*
03.01 Urč:Ing. Franc
T:25.09.2009 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem

[ 2009 - 1008 ]
Program obnovy venkova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu o zajištění administrace krajského Programu obnovy venkova dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:21.09.2009 *
zajistit uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem
[ 2009 - 1009 ]
Aktualizace územně analytických podkladů
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na akci "Aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou
působností Trutnov"
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*
01.02
*
firmu GEODÉZIE KRKONOŠE s. r. o. na 1. místě za cenu 1904000,- Kč vč. DPH
firmu GAP Pardubice s. r. o. na 2. místě za cenu 1960000,- Kč vč. DPH
firmu GEODÉZIE VÝCHODNÍ ČECHY s. r. o. na 3. místě za cenu 1999200,- Kč vč. DPH
firmu GEOMETRA OPAVA s. r. o. na 4. místě za cenu 2284800,- Kč vč. DPH
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:05.10.2009 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou po schválení způsobu financování zastupitelstvem města
[ 2009 - 1010 ]
Společně oživujeme kulturní dědictví v příhraničí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
zařazení projektu "Společně oživujeme kulturní dědictví v příhraničí - kaple sv. Tekly v Trutnově - Babí a
historický most v Centrálním parku ve Swidnici" do plánu a rozpočtu města na léta 2010 - 2012 s vyčleněnou
částkou do 3.8 mil Kč
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:29.09.2009 *
schválit uzavření Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 pro projekt" Společně oživujeme
kulturní dědictví v příhraničí - kaple sv. Tekly v Trutnově - Babí a historický most v Centrálním parku ve
Swidnici"
[ 2009 - 1011 ]
Projekt "Náměstí bez hranic"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 s administrátorem Fondu mikroprojektů, tlj. Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska Euroregionem Glacensis
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:30.09.2009 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 s administrátorem Fondu mikroprojektů, tlj. Euroregionem Pomezí Čech,
Moravy a Kladska - Euroregionem Glacensis
[ 2009 - 1012 ]
Licenční smlouva autorská
rada města
schvaluje
*
01.01
*
licenční smlouvu autorskou s p. Jindřichem Ulrichem, Husitská 26, Praha 3, dle předloženého návrhu
[ 2009 - 1013 ]
Městský znak
rada města
schvaluje
*
01.01
*
bezplatné použití znaku města Trutnova Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska na praporu Krajského
sdružení hasičů Královéhradeckého kraje.
[ 2009 - 1014 ]
Společenské centrum Trutnovska
rada města
jmenuje
*
01.01

*

členy komise pro výběr
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a
volný čas

[ 2009 - 1015 ]
Publikace "Z historie Trutnova..."
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rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením darovací smlouvy se společností TYCO ELECTRONICS EC TRUTNOV s. r. o. a s
přijetím daru ve výši 10000,- Kč za účelem poskytnutí příspěvku p.
na vydání publikace "Z
historie Trutnova trochu jinak - slovem i obrazem"
[ 2009 - 1016 ]
Speciální ZŠ a Mateřská škola Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením podnájemních smluv Speciální základní školy a Mateřské školy Trutnov v budově Horská 160
za úplatu se subjekty dle předloženého návrhu na období 01.09.2009 - 30.06.2010
[ 2009 - 1017 ]
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zabezpečení sběru...
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů mezi
městem Trutnov a společností Transport Trutnov s. r. o. v předloženém znění
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Diviš
T:21.09.2009 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zabezpečení sběru, ....
[ 2009 - 1018 ]
Projekt "Průmyslový bakalář"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
partnerství mezi městem Trutnov a ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická, pro potřeby podání žádosti o
finanční podporu z operačního programu - oblast podpory – Vysokoškolské vzdělávání, v rámci
připravovaného projektu "Průmyslový bakalář"
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Hendrych
T:21.09.2009 *
zajistit uzavření "Prohlášení o partnerství" mezi městem Trutnov a ČVUT Praha
[ 2009 - 1019 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 21. září 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

