Město Trutnov – rada města
Zpracováno dne : 30.11.2009

Usnesení
z 21. schůze rady města ze dne 30. listopadu 2009
Majetek města
Nemovitosti - záměr města
2009 - 1284/21 Vodní čp. 27
Mgr. Hendrych
Nemovitosti - doporučení pro ZM
2009 - 1285/21 Sokolovská bez čp/če - garáž
Mgr. Hendrych
Nemovitosti - různé
2009 - 1286/21 Horská čp. 65
Mgr. Hendrych
Nebytové prostory - záměr města
2009 - 1287/21 Dlouhá čp. 646
Mgr. Hendrych
2009 - 1288/21 Školní čp. 13
Mgr. Hendrych
2009 - 1289/21 Krakonošovo náměstí čp. 129 - garáž
Mgr. Hendrych
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
2009 - 1290/21 Rekreační středisko Dolce - kemp a sportoviště
Mgr. Hendrych
2009 - 1291/21 PKS Bojiště
Mgr. Hendrych
Nebytové prostory - různé
2009 - 1292/21 VŘ na pronájem nebytových prostor - kauce
Mgr. Hendrych
Pozemky - záměr města
2009 - 1293/21 p. p. 2144, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2009 - 1294/21 p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2009 - 1295/21 st. p. 4955, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2009 - 1296/21 p. p. 1933/17, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
Pozemky - doporučení pro ZM
2009 - 1297/21 p. p. 200/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2009 - 1298/21 p. p. 2656/5, p. p. 2656/383, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
Pozemky - nájemní smlouvy
2009 - 1299/21 p. p. 2201 a další, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2009 - 1300/21 p. p. 102 a další, k. ú. Dolní Staré Město
Mgr. Hendrych
2009 - 1301/21 p. p. 2237/1, k. ú. Babí
Mgr. Hendrych
2009 - 1302/21 p. p. 2185/19, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2009 - 1303/21 p. p. 2074/3, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2009 - 1304/21 st. p. 14/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2009 - 1305/21 p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2009 - 1306/21 st. p. 14/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
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Bytové záležitosti
2009 - 1307/21 Spojka čp. 142 (1+1) - VŘ
Mgr. Hendrych
2009 - 1308/21 Spojka čp. 142 (2+1) - VŘ
Mgr. Hendrych
2009 - 1309/21
Š
Mgr. Hendrych
2009 - 1310/21 Náchodská čp. 1
Mgr. Hendrych
Majetek města - různé
2009 - 1311/21 Výměna krytiny na budově kaple a hrobek továrníků
Mgr. Hendrych
2009 - 1312/21 Honitba "Království"
Mgr. Hendrych
Finanční záležitosti
2009 - 1313/21 Státní fond rozvoje bydlení-změna zajištění úvěrů
Mgr. Adamec
Různé
2009 - 1314/21 Bojiště - odkanalizování
Ing. Horynová
2009 - 1315/21 Společenské centrum Trutnovska - dodatek č. 1
Ing. Horynová
2009 - 1316/21 Společenské centrum Trutnovska - změna stavby
Ing. Horynová
2009 - 1317/21 Odpis nedobytných pohledávek za inzerci v RL
Mgr. Adamec
2009 - 1318/21 Vraky vozidel na místních komunikacích
Mgr. Adamec
2009 - 1319/21 Odměny pro ředitel škol a školského zařízení
Mgr. Adamec
2009 - 1320/21 Mateřská škola Trutnov - změna provozu
Mgr. Adamec
2009 - 1321/21 Prodej na veřejném prostranství
Mgr. Adamec
2009 - 1322/21 Sazebník úhrad nákladů - zák. č. 106/1999
Mgr. Adamec
2009 - 1323/21 Personální záležitosti MěÚ
Mgr. Adamec
2009 - 1324/21 Příští schůze rady města
Mgr. Adamec
Kontrola plnění usnesení
[ 2009 - 729 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Forejtek
[ 2009 - 1225 ] RM 02.01 Urč.:Mgr. Tomáš Komárek
[ 2009 - 1279 ] RM 03.01 Urč.:Mgr. Rathouský
[ 2009 - 1280 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc

T
T
T
T

: splněn
: splněn
: splněn
: splněn

Majetek města
Nemovitosti - záměr města
[ 2009 - 1284 ]
Vodní čp. 27
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zveřejnění záměru města prodat dům čp. 27 ul. Vodní na pozemku st. p. 319/1, spolu s pozemkem st. p.
319/1, vše v k. ú. a obci Trutnov, v části města Střední Předměstí, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
02.11.2009, dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) s upřednostněním nájemníků, na dobu minimálně 45 dnů,
za nabídkovou kupní cenu 2283372,- Kč.
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Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2009 - 1285 ]
Sokolovská bez čp/če - garáž
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.12.2009 *
schválit záměr prodeje nemovitostí - objekt garáže bez čp/če na pozemku st. p. 4874, spolu s pozemkem st.
p. 4874, vše v části obce Dolní Předměstí, v k. ú. a obci Trutnov, obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů,
mimo Zásad pro prodej..., s upřednostněním nájemců nebytových prostor, za nabídkovou cenu 130980,- Kč.
Nemovitosti - různé
[ 2009 - 1286 ]
Horská čp. 65
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene k pozemku p. p. 1976 v k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov,
v části obce Horní Staré Město, se zřizuje bezúplatné věcné břemeno ve prospěch vlastníka nemovitostí budovy na pozemku st. p.
a pozemku st. p.
v k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v části obce
Horní Staré Město,
. Věcné
břemeno spočívá v bezúplatném právu vstupu, chůze a jízdy jedno i vícestopými vozidly na zatížený
pozemek p. p. 1976 v k. ú. Horní Staré Město, bez práva parkování. Věcné břemeno se zřizuje za účelem
vstupu, chůze a jízdy, zastavení a stání jedno i vícestopými vozidly a krátkodobému stání pro nakládání a
vykládání zboží ke stavbě na pozemku st. p
a k pozemku st. p.
, jakož i údržbě a opravám budovy
na pozemku st. p
vše v části města Horní Staré Město, v obci Trutnov, k. ú. Horní Staré Město.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2009 - 1287 ]
Dlouhá čp. 646
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 646 ul. Dlouhá, umístěné v I. NP o celkové výměře
73.53 m² s obchodní firmou Ampexen, spol. s r. o., ke dni 28.02.2010
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 646 ul. Dlouhá, umístěné v I. NP o
celkové výměře 73.53 m² (1 prodejna 45.80 m², 1 sklad 13.82 m², 1 úklidová komora 2.51 m², 1 šatna 9.20
m² a 1 WC 2.20 m²) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 2190,- Kč/m²/rok za prodejnu,
kancelář, 1095,- Kč/m²/rok za sklad, provozovnu služeb, 685,- Kč/m²/rok za šatnu, úklidovou komoru, WC,
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. Nebude povoleno provozování kasina, herny a sázkové
kanceláře.
[ 2009 - 1288 ]
Školní čp. 13
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout reklamní plochu na budově čp. 13 ul. Školní – ze strany ul.
Horská, o výměře 0.99 m² pohledové plochy Centru Buddhismu Diamantové cesty v Trutnově, Polská 173,
Trutnov, na dobu neurčitou za nájemné dohodou ve výši 2000,- Kč/rok za reklamní plochu za účelem
prezentace Centra Buddhismu Diamantové cesty v Trutnově
[ 2009 - 1289 ]
Krakonošovo náměstí čp. 129 - garáž
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 129 Krakonošovo náměstí - garáž o
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výměře 16.43 m² s vjezdem do garáže ze dvora z ul. Bulharská a Dlážděná, na dobu neurčitou s úvodní
cenou pro jednání ve výši 600,- Kč/m²/rok za garáž, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem garážování dopravního prostředku.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2009 - 1290 ]
Rekreační středisko Dolce - kemp a sportoviště
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s převedením nájemní smlouvy na pronájem souboru movitého a nemovitého majetku v areálu rekreačního
střediska Dolce - kemp a sportoviště:
pozemky (zastavěná plocha 2389 m², ostatní plochy cca 22207 m²)
budovy v pořizovací ceně cca
8319859,- Kč
stavby v pořizovací ceně cca
10351608,- Kč
movitý majetek v pořizovací ceně cca 252912,- Kč
ze současného nájemce p.
, na firmu Camp Dolce, s. r. o., Oblanov
37, Trutnov
[ 2009 - 1291 ]
PKS Bojiště
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy na soubor nemovitého a movitého majetku v areálu Přírodního kulturního
střediska Bojiště s p.
, ke dni uzavření nové
nájemní smlouvy
*
01.02
*
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem souboru nemovitého a movitého majetku v areálu Přírodního
kulturního střediska Bojiště p.
, na dobu určitou
od 01.01.2010 do 31.12.2016 dle předloženého návrhu, 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.
*
01.03
*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem Lesy a parky Trutnov s. r. o. a podnájemcem p.
v rozsahu
p. p. 1799/1 - část (1840 m²) - les nad areálem PKS
p. p. 1799/2 - část (777 m²) - les nad areálem PKS
Nebytové prostory - různé
[ 2009 - 1292 ]
VŘ na pronájem nebytových prostor - kauce
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru se složením kauce ve výši minimálně 10 % obvyklého
ročního nájemného u daného nebytového prostoru. Výše kauce bude stanovena pronajímatelem. K žádosti o
pronájem nebytového prostoru žadatel přiloží doklad o složené kauci. Kauce úspěšného žadatele bude
použita na úhradu nájemného. Neúspěšným žadatelům bude kauce vrácena. Kauce nebude úročena. V
případě odstoupení od uzavření nájemní smlouvy ze strany žadatele, propadá kauce ve prospěch města
Trutnova.
*
01.02
*
s tím, že kauci žadatel nebude skládat v případě žádosti o pronájem nebytového prostoru mimo výběrové
řízení.
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Pozemky - záměr města
[ 2009 - 1293 ]
p. p. 2144, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2144 (cca 15 m²) v k. ú. Horní Staré Město p.
za účelem umístění prodejního stánku (trafika) za nájemné 350,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 270092 , uzavřené s
na pronájem části p. p.
2144 v k. ú. Horní Staré Město, dohodou k 31.12.2009.
[ 2009 - 1294 ]
p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2189/28 (cca 65 m²) v k. ú. Trutnov p.
2
2
k zahrádkářským účelům cca 35 m za nájemné 3,- Kč/m²/rok a k umístění stávající kůlny cca 30 m za
nájemné 10,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem
projednána a schválena pronajímatelem.
bere na vědomí
*
02.01
*
ukončení nájemní smlouvy č. 230586 z důvodu úmrtí nájemce
[ 2009 - 1295 ]
st. p. 4955, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout st. p. 4955 (13 m²) v k. ú. Trutnov
umístění stávající trafiky za nájemné 400,- Kč/m²/rok na dobu určitou 3 let

za účelem

[ 2009 - 1296 ]
p. p. 1933/17, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1933/17 (cca 240 m²) v k. ú. Trutnov
za účelem údržby zeleně za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu určitou 5 let
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2009 - 1297 ]
p. p. 200/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.12.2009 *
nesouhlasit s prodejem části p. p. 200/3 (cca 198 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova
[ 2009 - 1298 ]
p. p. 2656/5, p. p. 2656/383, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:23.12.2009 *
souhlasit s výkupem p. p. 2656/5 (1478 m²) a p. p. 2656/383 (1073 m²) v k. ú. Trutnov od společnosti NEW
DILAC CZ s. r. o. za kupní cenu 1,- Kč/m² za účelem vybudování chodníku a zeleně. Náklady spojené s
převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.

5

Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2009 - 1299 ]
p. p. 2201 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2201 (cca 745 m²), st. p. 337 (cca 59 m²). st. p. 194 (cca 60 m²) a st. p. 195 (205 m²)
v k. ú. Horní Staré Město
za účelem výstavby rodinného domu za
nájemné 30,- Kč/m²/rok na dobu určitou od 01.04.2011 do doby kolaudace stavby, t.j. do 31.12.2012.
[ 2009 - 1300 ]
p. p. 102 a další, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem následujících parcel - část p. p. 102 (část o výměře cca 19243 m²), část p. p. 179/29 (část o
výměře cca 25306 m²), část p. p. 494/4 (část o výměře cca 810 m²), p. p. 105 (10569 m²), část p. p. 496/1
(cca 1000 m²) a část p. p. 179/28 (část o výměře cca 16100 m²) v k. ú. Dolní Staré Město 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 společnosti MAPON
a. s. Pronájem bude uzavřen na dobu určitou dva roky ode dne uzavření nájemní smlouvy do dne uzavření
kupní smlouvy na výše uvedené pozemky za nájemné 1,- Kč/m²/rok. Nájemní smlouva musí být uzavřena
nejdéle do 90 dnů od data výběrového řízení.
[ 2009 - 1301 ]
p. p. 2237/1, k. ú. Babí
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 podpěrného bodu a pojistkové skříně k závěsnému
kabelovému vedení NN na části p. p. 2237/1 v k. ú. Babí v celkovém rozsahu 2 m². Stavba bude umístěna
při p. p. 2238 tak, aby byl zachován přístup na zbývající část parcely. Jednotková cena činí 33,- Kč/m² + 19
% DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2009 - 1302 ]
p. p. 2185/19, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti České dráha a. s., spočívajícího v právu
uložení, údržby, oprav a provozování stavby kabelové přípojky VN za účelem zřízení nové trafostanice k
předtápění vlakových souprav na části p. p. 2185/19 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 40 m². Jednotková
cena činí 133.33 Kč/m² + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2009 - 1303 ]
p. p. 2074/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2074/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Komenského, p.
(hotel Alfa) k
umístění reklamního stojanu na dobu určitou od 30.11.2009 do 31.10.2010 za nájemné ve výši 2,Kč/m²/den.
[ 2009 - 1304 ]
st. p. 14/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 14/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Havlíčkova, společnosti T SPLIT TOUR s. r. o. k
umístění reklamního stojanu v termínu od 31.01.2010 do 30.01.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
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[ 2009 - 1305 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti OZZIEF CZ s. r. o., k umístění
reklamního stojanu na dobu určitou od 30.11.2009 do 31.10.2010 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2009 - 1306 ]
st. p. 14/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části st. p. 14/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Havlíčkova,
k umístění
reklamního stojanu v termínu od 01.02.2010 do 31.01.2011 za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
Bytové záležitosti
[ 2009 - 1307 ]
Spojka čp. 142 (1+1) - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků na
adrese:
Spojka 142 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
4800,- Kč
51000,- Kč
2.
4500,- Kč
55000,- Kč
3.
4200,- Kč
51000,- Kč
4.
4000,- Kč
96000,- 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 bytovou jednotku Spojka 142 (1+1) p.
[ 2009 - 1308 ]
Spojka čp. 142 (2+1) - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků na
adrese:
Spojka 142 o vel. 1+2 standardní byt (dříve I. kat.)
měsíční nájemné předplatné nájemné
1.
6100,- Kč
51000,- Kč
2.
6000,- Kč
55000,- Kč
3.
5900,- Kč
51000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u více bytů na 1.
místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou nabídnuty dalším
žadatelům v pořadí.
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[ 2009 - 1309 ]
Š
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt Dlouhá 573 o vel. 1+2 standardní byt (dříve I. kat.) s
na dobu určitou 6 měsíců za podmínky řádného placení nájemného, služeb, hrazení
poplatku z prodlení a exekučních nákladů za dluhy na bytě Dlouhá 573
[ 2009 - 1310 ]
Náchodská čp. 1
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s neobsazením bytu na adrese Náchodská 1 o vel. 1+3 standardní byt (dříve II. kat.), č. bytu 3., II. podlaží,
před prodejem domu Náchodská 1
Majetek města - různé
[ 2009 - 1311 ]
Výměna krytiny na budově kaple a hrobek továrníků
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
zprávu o stavební akci "Výměna krytiny na budově kaple a hrobek továrníků na hřbitově v Trutnově"
schvaluje
*
02.01
*
uzavření smlouvy o dílo s vítězem VŘ firmou GOS Pavel Iliev, Ve Vilkách 172, Trutnov, na zbylou část
zakázky (budova kaple) v ceně dle výběrového řízení, t.j. 568166,- Kč vč. DPH s finančním plněním v roce
2010
ukládá
*
03.01 Urč:Ing. Semerák
T:14.12.2009 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s firmou GOS Pavel Iliev ve zbývajícím rozsahu zakázky v ceně ve výši
568166,- Kč vč. DPH s finančním plněním v roce 2010
[ 2009 - 1312 ]
Honitba "Království"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dohodu o přičlenění honebních pozemků k honitbě "Království" se společností Městské lesy Jaroměř s. r. o.
dle předloženého návrhu
Finanční záležitosti
[ 2009 - 1313 ]
Státní fond rozvoje bydlení-změna zajištění úvěrů
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.12.2009 *
schválit dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 164/396-03 ze dne 10.12.2003 se Státním fondem
rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:21.12.2009 *
schválit dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 191/396-05 ze dne 22.06.2005 se Státním fondem
rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:21.12.2009 *
schválit dodatek č. 1 k Zástavní smlouvě k pohledávce registrační číslo 191/396-05/2 ze dne 22.06.2005 se
Státním fondem rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci
*
01.04 Urč:zastupitelstvo města
T:21.12.2009 *
zplnomocnit starostu města Mgr. Ivana Adamce k podpisu smluvních dokumentů
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Různé
[ 2009 - 1314 ]
Bojiště - odkanalizování
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě s firmou Ekologický rozvoj a výstavba, Česká Skalice na administraci
projektu "Trutnov - Bojiště - odkanalizování" v rámci Operačního programu životní prostředí
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:14.12.2009 *
zajistit uzavření smlouvy s firmou Ekologický rozvoj a výstavba Česká Skalice
[ 2009 - 1315 ]
Společenské centrum Trutnovska - dodatek č. 1
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou BAK stavební společnost, a. s., Trutnov
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:14.12.2009 *
zajistit uzavření dodatku smlouvy (změna názvu dodavatele stavby)
[ 2009 - 1316 ]
Společenské centrum Trutnovska - změna stavby
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:14.12.2009 *
zajistit dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
[ 2009 - 1317 ]
Odpis nedobytných pohledávek za inzerci v RL
rada města
schvaluje
*
01.01
*
odpis nedobytných pohledávek za inzerci v Radničních listech dle předloženého návrhu
[ 2009 - 1318 ]
Vraky vozidel na místních komunikacích
rada města
pověřuje
*
01.01
*
Městskou policii Trutnov k výkonu oprávnění vlastníka místní komunikace, směřující k odstranění vraku
silničního vozidla z místní komunikace dle zákona o pozemních komunikacích
[ 2009 - 1319 ]
Odměny pro ředitel škol a školského zařízení
rada města
schvaluje
*
01.01
*
odměny ředitelům základních škol, mateřské školy, ZUŠ a Střediska volného času dle předloženého návrhu
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[ 2009 - 1320 ]
Mateřská škola Trutnov - změna provozu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se změnou provozu jednotlivých pracovišť Mateřské školy Trutnov v období od 21.12.2009 do 31.12.2009
[ 2009 - 1321 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
p.
prodej jmelí a vánočních svícnů pod podloubím obchodního domu Elmont-Ch na Horské
ulici od 01.12. do 23.12.2009
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:14.12.2009 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
[ 2009 - 1322 ]
Sazebník úhrad nákladů - zák. č. 106/1999
rada města
schvaluje
*
01.01
*
Sazebník úhrad nákladů za poskytnuté služby dle zákona č. 106/1999 Sb. na rok 2010 dle předloženého
návrhu
[ 2009 - 1323 ]
Personální záležitosti MěÚ
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
personální změny na odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství
schvaluje
*
02.01
*
1. zástupcem vedoucího odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví Bc. Margitu Hosmanovou
2. zástupcem vedoucího odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví Ing. Dušana Rejla
s platností od 01.12.2009
[ 2009 - 1324 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 14.12.2009 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

