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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2009 - 1167 ]
Palackého 380-385, Žižkova 386
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.11.2009 *
prodej garáží č. 380/1, č. 380/2, č. 380/3, č. 380/5 a č. 386/6 v prvním podzemním podlaží domu čp. 380 na
st. p. 1873, čp. 381 na st. p. 1872, čp. 382 na st. p. 1871, čp. 383 na st. p. 1870, čp. 384 na st. p. 1869, čp.
385 na st. p. 1868/2 v ul. Palackého a čp. 386 na st. p. 1868/1 v ul. Žižkova, včetně spoluvlastnických podílů
na společných částech domu a na pozemcích st. p. 1873, st. p. 1872, st. p. 1871, st. p. 1870, st. p. 1869, st.
p. 1868/2 a st. p. 1868/1, v části města Horní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 20.03.2000 a Dohody o vypořádání velikosti spoluvlastnických podílů a narovnání v domě
čp. 380 - 386 ze dne 27.11.2006:
- garáž č. 380/1 do společného jmění
, za
nabízenou cenu 200000,- Kč
- garáž č. 380/2 do vlastnictví MELCO, spol s. r. o., IČ 15037720 se sídlem Křížkovského 211, Trutnov, za
nabízenou cenu 200000,- Kč
- garáž č. 380/3 do společného jmění
, za nabízenou cenu 200000,- Kč
- garáž č. 380/5 do společného jmění manželů I
za nabízenou cenu 200000,- Kč
- garáž č. 386/6 do společného jmění
, za nabízenou cenu 200000,- Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2009 - 1168 ]
PKS Bojiště
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout soubor nemovitého a movitého majetku v areálu Přírodního
kulturního střediska Bojiště p.
, na dobu určitou
do 31.12.2016 za nájemné dohodou ve výši 165200,- Kč/rok za nemovitý majetek a nájemné ve výši 54800,Kč/rok + 19 % DPH za movitý majetek. Nájemné za nemovitý majetek ve výši 165200,- Kč/rok je pouze za
podmínky, pokud doba podnájmu pro jednotlivé podnájemce nepřesáhne dobu 60 dnů, ať už souvisle nebo v
jednom kalendářním roce. Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na dobu delší než 60 dnů přísluší radě
města. V tom případě je pronajímatel oprávněn upravit výši nájemného za nemovitý majetek na částku ve
výši 345200,- Kč/rok.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2009 - 1169 ]
Krakonošovo náměstí čp. 129
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 129 Krakonošovo nám., umístěné v I. NP o
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celkové výměře 62.62 m² (1 bar 29.16 m², 1 sklad 7.92 m², 1 chodba 2.70 m², 1 komora 4.68 m², 5 WC o
celkové výměře 10.16 m² a 1 sklep 8.00 m²) s
, s místem podnikání Krakonošovo
nám. 129, Trutnov, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné ve výši 2192.30 Kč/m²/rok za bar, 1096.20
Kč/m²/rok za sklad, chodbu, 685.80 Kč/m²/rok za komoru, WC a 551.10 Kč/m²/rok za sklep včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování baru a restaurační činnosti. 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 - 1170 ]
R. Frimla čp. 816
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 816 R. Frimla, umístěné ve II. NP pavilonu CF o
celkové výměře 100 m² (5 místností - č. 318, 319, 320, 321, 334) s
, na dobu neurčitou za nájemné dohodou ve výši 40000,- Kč/rok za celý
nebytový prostor, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování
kanceláří účetní firmy. Nájemce bude hradit odpovídající poměrnou část nákladů za služby, spojenou s
užíváním nebytových prostor. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k
požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
nebytových prostor nájemci uhrazeno.
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Libřická
T:16.11.2009 *
uzavřít nájemní smlouvu na nebytové prostory v čp. 816 R. Frimla, umístěné ve 2. patře pavilonu CF o
celkové výměře 100 m² (5 místností - č. 318, 319, 320, 321, 334) s
[ 2009 - 1171 ]
Česká čp. 172
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 172 ul. Česká, umístěné v I. NP a suterénu o
celkové výměře 131.90 m² (I. NP - 1 bar 42.90 m², 2 výlohy 1.60 m², 1 sklad 3.10 m², 1 kuchyň 7.20 m², 2
chodby 5.70 m², 1 schodiště 3.40 m², 1 šatna 8.30 m² a 1 WC 7.90 m², suterén - 1 pivnice 30.90 m², 1 herna
9.00 m², 1 bar 2.90 m², 2 sklady 6.60 m², 1 WC 2.40 m²) s
na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1378,- Kč/m²/rok za vinárnu,
výlohy, pivnici, hernu a bar, 688.40 Kč/m²/rok za sklady, kuchyň, chodby a schodiště, 550,- Kč/m²/rok za
šatnu a WC včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování vinárny a
sázkové kanceláře SYNOT tip. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor
k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemního vztahu nebude zhodnocení
nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
[ 2009 - 1172 ]
Žižkova čp. 504
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na pronájem objektu na st. p. 3365 o výměře 760 m², včetně přilehlých pozemků p. p.
2065/11 o výměře 1790 m² a p. p. 2065/23 o výměře 108 m², s rozšířením způsobu užívání o komerční
službu mandlování, praní prádla a rehabilitaci nájemci sportovnímu klubu OLFIN CAR - VELLA Trutnov.
Nájemce bude hradit pronajímateli 25 % z vybrané ceny za ubytování v souladu s platnou nájemní smlouvou
čl. 3, odst. 4.
Pozemky - záměr města
[ 2009 - 1173 ]
p. p. 211/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 211/1 (cca 110 m²) v k. ú. Trutnov
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za účelem rozšíření svých pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 1174 ]
p. p. 2855, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 2855 (86 m²) v k. ú. Trutnov
za
účelem rozšíření svých pozemků za kupní cenu 250,- Kč/m² s tím, že žadatelé doloží souhlas vlastníků
domu čp. 221 na st. p. 1499 v k. ú. Trutnov. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma
daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 1175 ]
p. p. 780/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 780/1 (cca 115 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.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 970114, uzavřené s
na pronájem části p. p. 780/1 v k. ú.
Horní Staré Město, dohodou k 30.10.2009.
[ 2009 - 1176 ]
p. p. 199/2, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 199/2 (cca 360 m²) v k. ú. Libeč
k
zahrádkářským účelům 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 - 1177 ]
p. p. 1790/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodloužit smlouvu o výpůjčce části p. p. 1790/1 (8 m²) v k. ú. Trutnov spol.
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., za účelem umístění reklamní tabule pro stavbu „Čistá Horní Úpa" do
30.06.2010. Po tomto datu bude reklamní tabule odinstalována a pozemek bude uveden do původního
stavu.
[ 2009 - 1178 ]
p. p. 50 a další, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města směnit část p. p. 50 (25 m²) za část p. p. 54 (25 m²), obě v k. ú. Střítež u
Trutnova, s
za účelem narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům po
obnově malých vodních nádrží ve Stříteži. Náklady na směnu hradí město Trutnov. Daň z převodu
nemovitostí hradí každá strana jednou polovinou.
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.11.2009 *
souhlasit s výkupem části p. p. (55 m²) v k. ú. Střítež u Trutnov od p
za nabídnutou kupní cenu
50,- Kč/m² za účelem narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům po obnově malých vodních nádrží ve
Stříteži. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
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Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2009 - 1179 ]
st. p. 3533 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.11.2009 *
schválit prodej st. p. 3533 (259 m²), st. p. 3534/1 (259 m²) - pozemky pod domy v majetku žadatelů, části p.
p. 876/12 (cca 4 m²) a části p. p. 876/13 (cca 32 m²) - pozemky pod tělesem okapového chodníčku, vše v k.
ú. Trutnov, ul. Kryblická, jednotlivým členům Společenství vlastníků jednotek domu čp. 367 - 368 v ul.
Kryblická v Trutnově, LV 5748, za nabízenou kupní cenu 80,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré poplatky
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 1180 ]
p. p. 198/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.11.2009 *
nesouhlasit s prodejem p. p. 198/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova p.
pozemků.

za účelem rozšíření svých

[ 2009 - 1181 ]
p. p. 1331 a další, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.11.2009 *
souhlasit s prodejem části p. p. 1331 (cca 280 m² ± 20 %), st. p. 211 (236 m²), st. p. 210 (1094 m²) a části p.
p. 1239 (cca 3300 m² ± 20 %), vše v k. ú. Volanov, spol. MODELA Trutnov, s. r. o., zastoupené p
za účelem rozšíření své nemovitosti za kupní cenu 250,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2009 - 1182 ]
p. p. 2090/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.11.2009 *
souhlasit s prodejem části p. p. 2090/1 (3000 m²) v k. ú. Trutnov p.
za účelem
vybudování technické základny Dopravní zdravotní služby, školícího centra první pomoci, dispečinku a
případně heliportu za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m² s tím, že prodej bude realizován do 60 dnů po
kolaudaci stavby. Termín kolaudace je 30.11.2013. Do této doby bude právní vztah k pozemku řešen nájemní
smlouvou. Náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2009 - 1183 ]
st. p. 367, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
s podáním výpovědi p.
zákoníku. Dle nájemní smlouvy má p.

*
z nájemní smlouvy č. 270018 dle § 677, odst. 2 občanského
v pronájmu st. p. 367 v k. ú. Libeč

[ 2009 - 1184 ]
p. p. 1608, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se snížením výměry pronajatého pozemku - část p. p. 1608 v k. ú. Trutnov a výše nájemného (nájemní
smlouva č. 200004 ve znění dodatku č. 1)
. Pronajatá část pozemku se
snižuje z cca 1952 m² na cca 1600 m² s tím, že nájemci odstraní nálety a předají vyklizený pozemek
pronajímateli.
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[ 2009 - 1185 ]
st. p. 73, k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 73 v k. ú. Trutnov
[ 2009 - 1186 ]
p. p. 1629/16, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 260054 uzavřené s
na pronájem části p. p. 1629/16
v k. ú. Horní Staré Město výpovědí ze strany pronajímatele z důvodu porušení podmínky stanovené v článku
II., odst. 1 výše uvedené smlouvy s jednoměsíční lhůtou
[ 2009 - 1187 ]
p. p. 117/1, p. p. 117/2, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 260062 uzavřené s pí Hanou Matějákovou na pronájem p. p. 117/1 a p. p.
117/2 v k. ú. Bojiště u Trutnova výpovědí ze strany pronajímatele z důvodu porušení podmínky stanovené v
článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy s jednoměsíční lhůtou.
[ 2009 - 1188 ]
p. p. 365/7, k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s posečkáním prodeje části p. p. 365/7 v k. ú. Oblanov o výměře 113 m² (vyměřená část p. p. 365/2 v k. ú.
Oblanov)
Š
do 31.05.2010.
[ 2009 - 1189 ]
p. p. 2013/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2013/8(cca 100 m²) v k. ú. Trutnov
k zahrádkářským účelům
za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem
projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2009 - 1190 ]
p. p. 1249, st. p. 284, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1249 (49475 m²) a st. p. 284 (525 m²) v k. ú. Volanov Leteckému klubu ultralehkého
létání za účelem provozu letiště pro ultralehká letadla za nájemné 50,- Kč/rok na dobu 5 let
[ 2009 - 1191 ]
p. p. 2653, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2653 (cca 2 m²) v k. ú. Trutnov společnosti NEW DILAC CZ. Smlouva bude
uzavřena mezi Základní školou Trutnov, R. Frimla a společností NEW DILAC CZ za účelem umístění
reklamy na plot sportovního areálu školy za roční nájemné 16000,- Kč na dobu neurčitou.
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[ 2009 - 1192 ]
p. p. 1440/3, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 1440/3 (77986 m²) v k. ú. Horní Staré Město České lesnické akademii Trutnov - střední
škole a vyšší odborné škole v Trutnově. O pozemek bude rozšířena stávající nájemní smlouva č. 270050, t.j.
na dobu určitou do 31.12.2034 za nájemné 200,- Kč/ha/rok
[ 2009 - 1193 ]
p. p. 2090/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2090/1 (3000 m²) v k. ú. Trutnov p.
za účelem vybudování
technické základny Dopravní zdravotní služby, školícího centra první pomoci a dispečinku za nájemné ve
výši 10,- Kč/m²/rok na dobu určitou do kolaudace stavby. Termín kolaudace je 30.11.2013.
[ 2009 - 1194 ]
st. p. 92, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 92 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
(Denní bar u
Tří korunek) k umístění reklamního poutače typu "A" na dobu určitou od 05.11.2009 do 30.09.2010 za
nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2009 - 1195 ]
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, p.
k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou od 05.11.2009 do 31.08.2010 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/2 (1 m²) v
k. ú. Trutnov v termínu od 01.09.2009 do 04.11.2009 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2009 - 1196 ]
p. p. 2656/9 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatných věcných břemen ve prospěch města Trutnova s vlastníky pozemků v k. ú. Trutnov
v rámci 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. 2656/9 s
, na p. p. 2656/36 a p. p. 2656/103 s
, na p. p. 2656/104 s
na p. p. 2656/105 s
, na p. p. 2656/109
a p. p. 2932 s
. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2009 - 1197 ]
p. p. 2633/18 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro oprávněnou společnost HUMLNET s. r. o. na částech p. p.
2633/18, p. p. 2633/4, p. p. 2633/5, p. p. 2633/7, p. p. 2633/8, p. p. 2633/12 a p. p. 2633/14 v k. ú. Trutnov,
spočívajícího v právu údržby, oprav a provozování stavby optického kabelu v celkovém rozsahu 263 m².
Jednotková cena činí 133.33 Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.

8

[ 2009 - 1198 ]
p. p. 1928/5 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro oprávněné
na částech p. p.
1928/5, p. p. 1859/2, p. p. 1859/3 a p. p. 2595/1 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu údržby, oprav a
provozování stavby kanalizační a vodovodní přípojky v celkovém rozsahu 87 m². Jednotková cena činí 50,Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 1199 ]
p. p. 1914/1, p. p. 1981/1, k.ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. VAK Trutnov a. s., na částech p. p. 1914/1 a p. p. 1981/1
v k. ú. Horní Staré Město spočívajícího v právu provozování stavby kanalizační stoky v celkovém rozsahu 38
m². Jednotková cena činí 117.- Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
[ 2009 - 1200 ]
p. p. 1812/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
na části p. p. 1812/2 v
k. ú. Horní Staré Město, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby kanalizační přípojky v celkovém
rozsahu 332 m². Jednotková cena činí 20,- Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 1201 ]
p. p. 1908/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro manž.
na části p. p.
1908/1 v k. ú. Horní Staré Město, spočívajícího v právu uložení a provozování stavby kanalizační přípojky v
celkovém rozsahu 7 m². Jednotková cena činí 40,- Kč/m² + 19 % + DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 1202 ]
p. p. 29/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce a. s., Děčín, spočívajícího v právu
uložení a provozování stavby zemního kabelového vedení NN na části p. p. 29/1 v k. ú. Dolní Staré Město v
celkovém rozsahu 12.10 m². Jednotková cena činí 117.- Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 1203 ]
p. p. 1217, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce a. s., Děčín, spočívajícího v právu
uložení a provozování stavby zemního kabelového vedení NN na části p. p. 1217 v k. ú. Voletiny v celkovém
rozsahu 3.21 m². Jednotková cena činí 50,- Kč/m²+ 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
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Bytové záležitosti
[ 2009 - 1204 ]
Pořadník na náhradní byty na rok 2010
rada města
za podmínky
*
01.01
*
schválení zastupitelstvem města souhlasí s tím, aby bytová komise předložila radě města ke schválení návrh
pořadníku na náhradní byty na rok 2010 do 30.06.2010
[ 2009 - 1205 ]
Pořadník na sociální byty na rok 2010
rada města
za podmínky
*
01.01
*
schválení zastupitelstvem města souhlasí s tím, aby bytová komise předložila radě města ke schválení návrh
pořadníku na sociální byty na rok 2010 do 30.06.2010
[ 2009 - 1206 ]
Královédvorská čp. 90
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.11.2009 *
schválit uzavření nájemní smlouvy na byt v čp. 90 Královédvorská (areál Bojiště) o velikosti 1+3 standardní
byt (dříve I. kat.) podnikateli p.
na dobu určitou 5 let. Podnikatel
bude
tento byt dále poskytovat jako služební byt pouze svému zaměstnanci, správci areálu, na základě smlouvy o
podnájmu bytu na dobu maximálně 1 rok.
Majetek města - různé
[ 2009 - 1207 ]
Opuštěná hrobová místa
rada města
bere na vědomí,
*
01.01
*
že město Trutnov přijalo oznámení o nálezu opuštěných hrobových míst na hřbitovech města Trutnova
spravovanými s. r. o. Lesy a parky Trutnov dle předloženého seznamu
souhlasí
*
02.01
*
s tím, aby tato opuštěná hrobová místa převzala do své správy s. r. o. Lesy a parky Trutnov, která po 6
měsících zajistí jejich zrušení v souladu s platnými právními předpisy.
Finanční záležitosti
[ 2009 - 1208 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
změnu účelu použití finančního příspěvku pro TJ Sokol Vrapo Volanov ve výši 39915,- Kč, a to na dokončení
rekonstrukce sociálního zařízení a úpravu parkoviště
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč p.
na částečné krytí nákladů spojených s realizací
nového CD hudební skupiny STRANGE
[ 2009 - 1209 ]
Finanční příspěvek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč pro Gymnázium Trutnov na částečné krytí nákladů spojených
s organizací výměnného poznávacího programu Gymnázium Trutnov – High school - Liverpool
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[ 2009 - 1210 ]
Hospodaření příspěvkových organizací k 30.09.2009
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 30.09.2009
Různé
[ 2009 - 1211 ]
Historické názvy ulic, mostu, lávky a náměstí
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
historické názvy těchto ulic, mostu, lávky a náměstí:
1. K Řece - k. ú. Poříčí u Trutnova
2. K Soutokům - k. ú. Poříčí u Trutnova
3. Nová - k. ú. Trutnov, část města Dolní Předměstí
4. Vysoké schody - k. ú. Trutnov, část města Horní Předměstí
5. Zahradní branka - k. ú. Trutnov, část města Vnitřní Město
6. lávka Na Struze - k. ú. Trutnov - část města Vnitřní Město
7. most u Kary - k. ú. Poříčí u Trutnova
8. Horní náměstí - k. ú. Trutnov, část města Horní Předměstí
9. náměstí Svobody - k. ú. Trutnov, část města Horní Předměstí
*
01.02
*
vyřazení historického názvu ulice
1. U Jatek - k. ú. Trutnov, část města Dolní Předměstí z aktuálního seznamu
[ 2009 - 1212 ]
Názvy existujících ulic - dosud neschválené
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.11.2009 *
schválit názvy ulic a mostů na území města:
v k. ú. Horní Staré Město
- pro ulici, která odbočuje z ulice Vlčická a vede ke hřbitovu, název Kamenická
- pro ulici, která odbočuje z ulice U Hřbitova, název K Domkům
- pro ulici, která odbočuje z ulice V Údolíčku, název Karpatská
v k. ú. Poříčí u Trutnova
- hlavní silnice od mostu přes Úpu až po hranici katastru s k. ú. Bohuslavice nad Úpou, název Kladská
-pro ulici, která spojuje za tiskárnou PRATR Náchodskou a Benešovu ulici, název Tiskárenská
- pro ulici, která spojuje Náchodskou a Benešovu a z níž odbočuje Kožešnická ulice, název Těsná
v k. ú. Volanov
- pro ulici, která odbočuje z ulice Za Křížkem a vede k zemědělskému areálu, název "U Družstva
v k. ú. Trutnov - na rozhraní Trutnov - Dolní Předměstí a Trutnov - Kryblice
- most přes Úpu u zimního stadionu, název Kryblický most
- most přes Úpu u zimních lázní, název Lázeňský most
v k. ú. Trutnov
- most přes Úpu blízko kruhové křižovatky u nákupního střediska Billa k vlakovému nádraží, název Nový
most
[ 2009 - 1213 ]
Nové názvy ulic
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
schválit názvy nově vznikajících ulice:
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T:23.11.2009 *

v k. ú. Horní Staré Město
- lokalita vedle ulic Nad Jezem a K Pěti bukům názvy ulic Přímá pro ulici, která odbočuje z ulice K Pěti
bukům severozápadním směrem souběžně s tokem Úpy a Nepřímá, která spojuje tuto novou ulici s ulicí K
Pěti bukům
- nová ulice, která odbočuje z Mladobucké ulice, s názvem Koncová
v k. ú. Trutnov - Horní Předměstí
- nová ulice, která odbočuje z ulice Do Polí, s názvem Na Pláni
- přidělit domům čp. 197 a 218 místo stávající Strojnické ulice, název náměstí Svobody
[ 2009 - 1214 ]
ZŠ kpt. Jaroše - rekonstrukce II. NP
rada města
schvaluje
*
01.01
*
předložené soupisy (změnové listy) provedených méněprací i víceprací a vyčíslené finanční náklady odpočtů
i přípočtů v průběhu realizace díla
souhlasí
*
02.01
*
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na změnu ceny díla
ukládá
*
03.01 Urč:Ing. Franc
T:16.11.2009 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem rekonstrukce firmou A + K s. r. o. Trutnov
[ 2009 - 1215 ]
Společenské centrum Trutnovska - VŘ na vícepráce
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění
schvaluje
*
02.01
*
komisi pro hodnocení nabídky v navrženém složení
pověřuje
*
03.01 Urč:Ing. Franc
*
jednáním o ceně nabídky s uchazečem - firmou BAK a. s. Trutnov
[ 2009 - 1216 ]
Náhrada za nevyčerpanou dovolenou z roku 2008
rada města
schvaluje
*
01.01
*
na základě žádosti
dnů nevyčerpané dovolené z roku 2008

proplacení náhrady za 30 kalendářních

[ 2009 - 1217 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
p.
prodej vánočního jmelí a cukrové vaty pod podloubím obchodního domu firmy CENTR
drogerie s. r. o. a OD Máj na Horské ul. Prodej bude uskutečňován v období od 02.11. do 23.12.2009.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:03.11.2009 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
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[ 2009 - 1218 ]
Zimní údržba
rada města
vydává
*
01.01
*
nařízení města Trutnova č. 1/2009 o odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a
průjezdních úseků silnic a o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
schvaluje
*
02.01
*
plán zimní údržby na rok 2009 - 2010 dle předloženého návrhu
[ 2009 - 1219 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 16.11.2009 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

