Město Trutnov - rada města
Zpracováno dne :24.11.2008

Usnesení
z 23. schůze rady města ze dne 24. listopadu 2008
OBSAH
Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
2008 - 1275/23 Vodovodní přípojka pro autokemp Peklo
Mgr. Hendrych
2008 - 1276/23
Mgr. Hendrych
Nemovitosti - záměr města
2008 - 1277/23 VAK a. s. Trutnov - nepeněžitý vklad do společnosti
Mgr. Hendrych
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
2008 - 1278/23 Kryblická čp. 423
Mgr. Hendrych
2008 - 1279/23 Krakonošovo náměstí čp. 132
Mgr. Hendrych
2008 - 1280/23 Jihoslovanská čp. 31
Mgr. Hendrych
2008 - 1281/23 Slovanské náměstí čp. 165
Mgr. Hendrych
2008 - 1282/23 Krakonošovo náměstí čp. 129
Mgr. Hendrych
2008 - 1283/23 Areál bývalých kasáren
Mgr. Hendrych
Nebytové prostory - různé
2008 - 1284/23 Areál bývalých kasáren - plná moc
Mgr. Hendrych
2008 - 1285/23 Domov důchodců
Mgr. Hendrych
Pozemky - záměr města
2008 - 1286/23 p. p. 77/5, k. ú. Dolní Staré Město
Mgr. Hendrych
2008 - 1287/23 p. p. 349/3, k.ú. Oblanov
Mgr. Hendrych
Pozemky - doporučení pro ZM
2008 - 1288/23 p. p. 419, p. p. 418, k. ú. Dolní Staré Město
Mgr. Hendrych
2008 - 1289/23 p. p. 2269/4, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2008 - 1290/23 p. p. 236/69, st. p. 161, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2008 - 1291/23 st. p. 146/5, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2008 - 1292/23 p. p. 278/3, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2008 - 1293/23 p. p. 2064/14, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2008 - 1294/23 p. p. 2215, p. p. 2217/1, k. ú. Mladé Buky
Mgr. Hendrych
2008 - 1295/23 p. p. 903, p. p. 904, k. ú. Volanov
Mgr. Hendrych
2008 - 1296/23 p. p. 56/11, k. ú. Markoušovice
Mgr. Hendrych

1

2008 - 1297/23

p. p. 1021, k. ú. Volanov
Mgr. Hendrych
2008 - 1298/23 p. p. 233/15, k. ú. Voletiny
Mgr. Hendrych
2008 - 1299/23 p. p. 351/3, p. p. 366/1, k. ú. Starý Rokytník
Mgr. Hendrych
Pozemky - nájemní smlouvy
2008 - 1300/23 p. p. 501/12, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2008 - 1301/23 p. p. 216/19, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2008 - 1302/23 st. p. 210, p. p. 1239, k. ú. Volanov
Mgr. Hendrych
2008 - 1303/23 p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2008 - 1304/23 p. p. 120, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2008 - 1305/23 p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2008 - 1306/23 p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2008 - 1307/23 p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2008 - 1308/23 p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2008 - 1309/23 st. p. 14/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2008 - 1310/23 st. p. 14/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2008 - 1311/23 p. p. 62/1 a další, k. ú. Střítež u Trutnova
Mgr. Hendrych
2008 - 1312/23 p. p. 1333, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2008 - 1313/23 p. p. 2299/1, p. p. 2299/5, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2008 - 1314/23 p. p. 119/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2008 - 1315/23 p. p. 2145/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2008 - 1316/23 p. p. 1828/3 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2008 - 1317/23 p. p. 1815/1, p. p. 2023, k. ú. Horní Staré Město
´
Mgr. Hendrych
2008 - 1318/23 p. p. 398/1 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2008 - 1319/23 p. p. 13/6, k. ú. Volanov
Mgr. Hendrych
Majetek města - různé
2008 - 1320/23 Pult centralizované ochrany
Mgr. Hendrych
Finanční záležitosti
2008 - 1321/23 Domov důchodců
Mgr. Adamec
2008 - 1322/23 Zásady pro poskytování a čerpání veřejné podpory
Mgr. Adamec
2008 - 1323/23 Vyřazení neupotřebitelných předmětů
Mgr. Adamec
2008 - 1324/23 Finanční příspěvky
Mgr. Adamec

2

2008 - 1325/23
2008 - 1326/23
Různé
2008 - 1327/23
2008 - 1328/23
2008 - 1329/23
2008 - 1330/23
2008 - 1331/23
2008 - 1332/23
2008 - 1333/23
2008 - 1334/23
2008 - 1335/23
2008 - 1336/23
2008 - 1337/23
2008 - 1338/23
2008 - 1339/23
2008 - 1340/23
2008 - 1341/23

Rozpočet města pro rok 2008
Mgr. Adamec
Mimořádné odměny ředitelů PO
Mgr. Adamec
Názvy ulic
Ing. Horynová
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
Ing. Horynová
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
Ing. Horynová
Regenerace městské památkové zóny
Ing. Horynová
Půjčky ze SFRB - smlouva o půjčce
Ing. Horynová
Smlouva o půjčce z dílčího programu PRK-SPD 200701
Ing. Horynová
Zimní městská slavnost
Mgr. Adamec
Svazek obcí Královská věnná města
Mgr. Adamec
Koncertní síň B. Martinů
Mgr. Adamec
Stacionář pro zdravotně oslabené ... pracoviště Náchodská
Mgr. Adamec
VŘ na dodav.užitkového automobilu - Domov důchodců
Mgr. Adamec
Statut sociálního fondu
Mgr. Adamec
Prodej na veřejném prostranství
Mgr. Adamec
Rezignace člena ZM
Mgr. Adamec
Příští schůze rady města
Mgr. Adamec

Kontrola plnění usnesení
[ 2008 - 1171 ] RM 02.01 Urč.:Mgr. Rathouský
[ 2008 - 1227 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2008 - 1230 ] RM 02.01 Urč.:Bc. Povr
[ 2008 - 1265 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2008 - 1265 ] RM 02.02 Urč.:Ing. Franc
[ 2008 - 1266 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2008 - 1268 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2008 - 1272 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Kopecký

T : 08.12.2008
T : splněn
T : splněn
T : splněn
T : splněn
T : splněn
T : splněn
T : splněn

Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2008 - 1275 ]
Vodovodní přípojka pro autokemp Peklo
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
schválit přípravu převodu nebo prodeje vodovodní přípojky pro autokemp Peklo Krkonošskému
automotoklubu v AČR - prodej za symbolickou kupní cenu 1000,- Kč včetně nákladů na prodej
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[ 2008 - 1276 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
schválit prodloužení termínu úhrady kupní ceny a uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č.
238/2 ve II. NP v domě čp. 238 na st. p. 278 v ulici Horská, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci
Trutnov, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 278 v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 8.2.2008 a Prohlášení vlastníka ze dne 11.1.2008 do vlastnictví nájemcům
bytu manželům
a
, trvale bytem
, za sníženou cenu 525367,Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 420510,- Kč do 31.1.2009 za předpokladu uhrazení
všech dluhů na nájemném, včetně poplatků z prodlení a soudních poplatků nejdéle do 31.12.2008
Nemovitosti - záměr města
[ 2008 - 1277 ]
VAK a. s. Trutnov - nepeněžitý vklad do společnosti
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města vložit do společnosti VAK, a. s. Trutnov se sídlem v Trutnově, Revoluční 19,
PSČ 541 51, IČ 60108711 nepeněžitý vklad, který se skládá z :
a) vodovodu DN 80 v k. ú. Libeč, obci Trutnov
b) stavby kanalizace v ulici Májové v Trutnově, včetně venkovních úprav - kanalizační řad DN 300,
kanalizační šachty v k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov
c) vodovodu PVC 110 - vodovodní řad Nové Dvory - část III. etapy v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov
- souboru majetku určeného k provozování vodovodního a kanalizačního systému města Trutnova, jehož
specifikace je uvedena ve znaleckých posudcích znalce Ing. Pavla Bartoše č. 657-17/2008, 659-19/2008 a
č. 660-20/2008 ze dne 2.6.2008
Zveřejnění záměru bude provedeno na dobu min. 15 dnů.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2008 - 1278 ]
Kryblická čp. 423
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 423 ul. Kryblická, umístěné v I. NP o celkové
2
2
2
2
2
výměře 169.44 m (2 ordinace 16.20 m , 23.20 m , 1 místnost sester 34.22 m , 1 denní místnost 18.02 m ,
2
2
2
2
2
2 místnosti - přístroje 10.44 m , 7.56 m , 2 chodby 8.70 m , 3.06 m , 1 čekárna 33.06 m , 2 sociální
2
2
zařízení 7.84 m , 7.14 m ) s
, bytem
, na dobu určitou 10
2
2
let za nájemné ve výši 1375,- Kč/m /rok za ordinace, místnost sester, denní místnost, 685,- Kč/m /rok za
2
místnosti s přístroji, chodby, čekárnu a 550,- Kč/m /rok za sociální zařízení, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování ordinace odborného lékaře – pediatrie se
specializací na alergologii. 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.
[ 2008 - 1279 ]
Krakonošovo náměstí čp. 132
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 132 Krakonošovo náměstí, umístěné v I. NP o
2
2
2
celkové výměře 15.96 m (1 prodejna 15.36 m a 1 výloha 0.60 m ) s pí
, se sídlem
2
Krakonošovo nám. 132, Trutnov, na dobu dalších 5 let za nájemné 2193.50 Kč/m /rok za prodejnu a
výlohu včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování prodejny a
kanceláře inzerce. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému
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způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru
nájemci uhrazeno.
[ 2008 - 1280 ]
Jihoslovanská čp. 31
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 31 Jihoslovanská, umístěný v I. NP o výměře 7.74
2
m (1 prodejna) s pí
, se sídlem
, Trutnov, na dobu dalších 5 let za
2
nájemné 2193.30 Kč/m /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.
[ 2008 - 1281 ]
Slovanské náměstí čp. 165
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o umístění peněžního automatu v budově čp. 165 Slovanské náměstí na ploše o
2
výměře 0.188 m (část vstupního prostoru budovy MěÚ Trutnov) včetně umístění poutačů na budově
městského úřadu a u automatu s Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, na
dobu neurčitou za nájemné dohodou ve výši 200,- Kč/rok za umístění peněžního automatu a poutačů, bez
inflačního nárůstu nájemného, za účelem umístění peněžního automatu Komerční banky, a. s. Nájemce
bude hradit elektrickou energii spojenou s provozem bankomatu a poutačů.
[ 2008 - 1282 ]
Krakonošovo náměstí čp. 129
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 129 Krakonošovo náměstí (garáž - vjezd do
2
garáže ze dvora z ulice Bulharská a Dlážděná) o výměře 16.43 m s obchodní firmou ACCRUE s. r. o., se
2
sídlem Palackého 382, Trutnov, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 920,- Kč/m /rok za garáž, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem garážování dopravního prostředku.
[ 2008 - 1283 ]
Areál bývalých kasáren
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nebytového prostoru v ul. Žižkova - hala č. 27 - jižní strana - modul č. 5, 7, 0, 15, 16, severní strana 2
modul č. 1 - 8, 12 - 14, každý modul o výměře 81.40 m a objektu na st. p. 4861/1, st. p. 4861/2 v k. ú.
2
Trutnov, Horní Předměstí o celkové výměře 499 m s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni
31.12.2008 s obchodní firmou Protivítr – invest s. r. o., Parkány 170, Náchod
Nebytové prostory - různé
[ 2008 - 1284 ]
Areál bývalých kasáren - plná moc
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením plné moci mezi městem Trutnov a obchodní firmou Protivítr - invest s. r. o., se sídlem Parkány
170, Náchod, ve věci provedení demolice objektů na st. p. 4861/1, st. p. 4861/2, st. p. 4862/1, st. p. 4862/2
a p. p. 2085/12 v k. ú. Trutnov, Horní Předměstí, dle předloženého návrhu

5

bere na vědomí,
*
02.01
že demolici bude hradit obchodní firma Protivítr - invest s. r. o.

*

souhlasí
*
03.01
*
s tím, aby materiál vyzískaný z demolice (železo) si ponechala firma Protivítr - invest s. r. o. jako částečnou
náhradu nákladů za demolici.
[ 2008 - 1285 ]
Domov důchodců
rada města
souhlasí
*
01.01
s uzavřením smlouvy o poskytování bezpečnostní služby - fyzické ochrany a ostrahy budovy Domova
důchodců Trutnov, umístěné na části p. p. 2634 v k. ú. Trutnov, část obce Střední Předměstí, mezi
městem Trutnov a obstaratelskou firmou CBS AGNES, spol. s r. o. Trutnov, se sídlem Krakonošovo
náměstí 133, Trutnov, dle předloženého návrhu

*

Pozemky - záměr města
[ 2008 - 1286 ]
p. p. 77/5, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 77/5 (452 m ) v k. ú. Dolní Staré Město p.
a
pí
, ale jen v tom případě, že odsouhlasí kupní cenu
2
300,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2008 - 1287 ]
p. p. 349/3, k.ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 349/3 (395 m ) v k. ú. Oblanov k výstavbě rekreační chaty
zájemci, který v době zveřejnění doručí nejvyšší nabídku kupní ceny, přičemž min. výše kupní ceny pro
2
jednání se stanovuje na 300,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem mimo daně z
převodu nemovitostí.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2008 - 1288 ]
p. p. 419, p. p. 418, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
2
2
schválit směnu pozemků, t.j. p. p. 419 (1171 m ) a části p. p. 418 (cca 1030 m ) v k. ú. Dolní Staré Město
2
ve správě PF ČR, za p. p. 1098/5 (2603 m ) v k. ú. Babí v majetku města Trutnov s tím, že veškeré
náklady spojené se směnou uhradí město Trutnov a zároveň doplatí rozdíl v ceně směnovaných pozemků.
[ 2008 - 1289 ]
p. p. 2269/4, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
2
schválit prodej části p. p. 2269/4 (1 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Sokolovská, p.
, pozemek pod
2
částí objektu garáže
p.
za nabízenou kupní cenu 600,- Kč/m . Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
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[ 2008 - 1290 ]
p. p. 236/69, st. p. 161, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
2
schválit prodej p. p. 236/69 (175 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Blanická, p.
, p.
,
a pí
jako zahradu za nabízenou kupní cenu ve výši 250,2
Kč/m . Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
Podmínkou prodeje je i prodej podílu pod domem čp. 161.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
schválit prodej podílů na st. p. 161 v k. ú. Trutnov, ul. Blanická, p.
podíl 159/1000 a
2
manželům
a
podíl 247/1000 za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m . Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2008 - 1291 ]
st. p. 146/5, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
2
schválit prodej st. p. 146/5 (14 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Petříkovická, obchodní firmě DESPED, s. r.
o., se sídlem Petříkovická 32, Trutnov 3, pozemek pod objektem ve vlastnictví žadatele, za nabízenou
2
kupní cenu ve výši 500,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z
převodu nemovitostí.
[ 2008 - 1292 ]
p. p. 278/3, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
2
schválit prodej p. p. 278/3 (60 m ) v k. ú. Trutnov manž.
a
2
za nabízenou kupní cenu ve výši 250,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2008 - 1293 ]
p. p. 2064/14, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
2
schválit prodej p. p. 2064/14 (463 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Žižkova, p.
za účelem rozšíření
2
stávající parkovací plochy za kupní cenu ve výši 1500,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2008 - 1294 ]
p. p. 2215, p. p. 2217/1, k. ú. Mladé Buky
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
souhlasit s podpisem souhlasného prohlášení na přechod vlastnických práv k p. p. 2215 a p. p. 2217/1 v k.
ú. Mladé Buky, obec Mladé Buky. Pozemky přešly na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění
zákona č. 114/2000 Sb. ze Správy Krkonošského národního parku.
[ 2008 - 1295 ]
p. p. 903, p. p. 904, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
souhlasit s bezúplatným převodem p. p. 903 a p. p. 904 v k. ú. Volanov od Královéhradeckého kraje,
pozemky ve správě Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje. Jedná se o pozemky pod stavbou
chodníku v majetku města Trutnov. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
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[ 2008 - 1296 ]
p. p. 56/11, k. ú. Markoušovice
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k p. p. 56/11 v k. ú. Markoušovice od ČR - Pozemkového fondu
ČR. Pozemek přešel na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb.
[ 2008 - 1297 ]
p. p. 1021, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k části p. p. 1021, t.j. nově vzniklé p. p. 1021/2, v k. ú. Volanov.
Pozemek přešel na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. z Lesů
České republiky s. p. Hradec Králové.
[ 2008 - 1298 ]
p. p. 233/15, k. ú. Voletiny
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k p. p. 233/15 v k. ú. Voletiny od ČR - Pozemkového fondu ČR.
Pozemek přešel na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb.
[ 2008 - 1299 ]
p. p. 351/3, p. p. 366/1, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
souhlasit s přechodem vlastnických práv k pozemkům vedeným ve zjednodušené evidenci, přídělový plán,
2
2
t.j. k p. p. 351/3 (61 m ) a p. p. 366/1 (244 m ) v k.ú. Starý Rokytník od ČR - Pozemkového fondu ČR.
Pozemek přešel na město Trutnov dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2008 - 1300 ]
p. p. 501/12, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
2
s pronájmem p. p. 501/12 (212 m ) v k. ú. Trutnov, Nové Dvory, ul. Poříčská, pí
k
2
zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné ve výši 3,- Kč/m /rok. Jakákoliv výstavba nebo
výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.

*

[ 2008 - 1301 ]
p. p. 216/19, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
s pronájmem části p. p. 216/19 (cca 600 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova, z toho cca 580 m k zahrádkářským
2
2
účelům za nájemné 2,- Kč/m /rok a cca 20 m k umístění drobných staveb (altán, skleník, kůlna, bazén) za
2
nájemné 7,- Kč/m /rok p
na dobu neurčitou. Jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů
musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
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[ 2008 - 1302 ]
st. p. 210, p. p. 1239, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
s pronájmem st. p. 210 (1094 m )a části p. p. 1239 (cca 1211 m ) v k. ú. Volanov, lokalita Prachárny, p.
na dobu neurčitou. St. p. 210 - pozemek pod halou v majetku jmenovaného za
2
2
nájemné 7.50 Kč/m /rok a část p. p. 1239 na manipulační plochu za nájemné 1,- Kč/m /rok
[ 2008 - 1303 ]
p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 2213/2 (1 m ), ul. Hradební, v k. ú. Trutnov pí
za účelem umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou 1 rok a to od 26.11.2008 do 25.11.2009 za nájemné ve výši
2
3,- Kč/m /den
*
01.02
*
2
s pronájmem části p. p. 2213/2 (2 m ), ul. Hradební, v k. ú. Trutnov pí
za účelem umístění
reklamní plachty na zábradlí u schodů u čp. 13 Školní (vchod z ul. Hradební) na dobu určitou 1 rok a to od
2
26.11.2008 do 25.11.2009 za nájemné ve výši 3,- Kč/m /den
[ 2008 - 1304 ]
p. p. 120, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p. p. 120 (408 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova p.
Č
z části k umístění objektu
2
stodoly a z části na manipulační plochu na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1,- Kč/m /rok. Jakákoliv
výstavba nebo výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2008 - 1305 ]
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části plotu na p. p. 2213/15 (4 m ) v k. ú. Trutnov, Svatojanské náměstí, k umístění 2 ks
2
reklamních poutačů společnosti Compel s. r.o. za nájemné ve výši 3,- Kč/m /den na dobu určitou 1 rok.
[ 2008 - 1306 ]
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 2227/2 (1 m ) ul. Horská, k. ú. Trutnov k umístění 1 ks reklamního poutače typu
"A" Ing.
na dobu určitou 1 rok a to od 1.1.2009 do 31.12.2009 za nájemné ve výši 3,2
Kč/m /den.
[ 2008 - 1307 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 2227/3 (celkem 19 m ), ul. Horská, v k. ú. Trutnov za účelem umístění 1 ks
2
reklamního poutače typu "A" za nájemné ve výši 3,- Kč/m /den a předzahrádky pro vystavování jízdních
2
kol za nájemné ve výši 1.50 Kč/m /den pí
na dobu určitou 1 rok a to od 10.1.2009 do
9.1.2010.
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[ 2008 - 1308 ]
p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2213/2, ul. Hradební, v k. ú. Trutnov pí
za účelem umístění 1
ks reklamního poutače typu "A" na dobu určitou 1 rok a to od 26.11.2008 do 25.11.2009 za nájemné ve
2
výši 3,- Kč/m /den
[ 2008 - 1309 ]
st. p. 14/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části st. p. 14/1 (1 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Havlíčkova, za účelem umístění 1 ks reklamního
poutače typu "A" společnosti T SPLIT TOUR s. r. o. na dobu určitou 1 rok a to od 31.1.2009 do 30.1.2010
2
za nájemné ve výši 3,- Kč/m /den.
[ 2008 - 1310 ]
st. p. 14/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části st. p. 14/1 (1 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Havlíčkova, za účelem umístění 1 ks reklamního
poutače typu "A" pí
na dobu určitou 1 rok a to od 31.1.2009 do 30.1.2010 za nájemné ve
2
výši 3,- Kč/m /den.
[ 2008 - 1311 ]
p. p. 62/1 a další, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
se zřízením věcného břemene práva vstupu a vjezdu na p. p. 62/1 o ploše 18 m , na p. p. 63 o ploše 8 m ,
2
2
na p. p. 64/1 o ploše 12 m a na p. p. 379 o ploše 12 m v k. ú. Střítež u Trutnova a práva trvalého uložení
2
a provozu stavby kanalizace v dotčených pozemcích. Jednotková cena 35,- Kč/m + 19 % DPH.
Oprávněný z věcného břemene p.
uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene.
[ 2008 - 1312 ]
p. p. 1333, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zřízením věcného břemene práva vstupu a vjezdu na p. p. 1333 v k. ú. Horní Staré Město o ploše 60 m
2
a práva trvalého uložení a provozu stavby vodovodní a kanalizační přípojky. Jednotková cena 50,- Kč/m +
19 % DPH. Oprávněným je p.
, který také uhradí veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene.
[ 2008 - 1313 ]
p. p. 2299/1, p. p. 2299/5, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro oprávněnou společnost VAK a. s. Trutnov, spočívajícího v
právu uložení, údržby, oprav a provozování stavby vodovodní a kanalizační přípojky na p. p. 2299/1 v
2
2
2
rozsahu 100 m a na p. p. 2299/5 v rozsahu 31 m v k. ú. Trutnov. Jednotková cena činí 117,- Kč/m + 19
% DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2008 - 1314 ]
p. p. 119/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch firmy T-FESTING, s. r. o., na části p. p. 119/1 v k. ú.
Trutnov, spočívajícího v právu uložení, údržby, oprav a provozování stavby splaškové a dešťové
2
2
kanalizace v rozsahu 14 m . Jednotková cena činí 133.33 Kč/m + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2008 - 1315 ]
p. p. 2145/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemního vztahu s manž.
a
dohodou k 31.12.2008. Jmenovaní mají
2
dle nájemní smlouvy č. 260086 pronajatou část p. p. 2145/1 (cca 296 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Za Tratí,
2
výhradně k zahrádkářským účelům na dobu určitou 5 let za nájemné 3,- Kč/m /rok. Před ukončením
nájemního vztahu předají nájemci vyklizený a staveb prostý pozemek zpět pronajímateli (oplocení, kůlna)
[ 2008 - 1316 ]
p. p. 1828/3 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zřízením věcného břemene práva vstupu a vjezdu na p. p. 1828/3 o ploše 3 m , na p. p. 1803/1 o ploše
2
2
2
5 m , na p. p. 2325/1 o ploše 121 m a na p. p. 2325/2 o ploše 41 m v k. ú. Trutnov, Horní Předměstí, ul.
2
Do Polí, za účelem trvalého uložení a provozu stavby vodovodní přípojky. Jednotková cena 133.33 Kč/m +
19 % DPH. Oprávněný z věcného břemene firma Vodovody a kanalizace a. s. Trutnov uhradí veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene.
[ 2008 - 1317 ]
p. p. 1815/1, p. p. 2023, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením věcného břemene práva vstupu a vjezdu na část p. p. 1815/1 a část p. p. 2023 o celkové ploše
2
56 m a v rozsahu geometrického plánu v k. ú. Horní Staré Město za účelem trvalého uložení a provozu
2
stavby přípojek vodovodní a kabelu NN. Jednotková cena 50,- Kč/m + 19 % DPH. Oprávnění z věcného
břemene p.
a pí
uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene.
[ 2008 - 1318 ]
p. p. 398/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
smluvní vztah vyplývající z nájemní smlouvy č. 4424N05/54, na základě které je společnost FARMERS,
spol. s r. o., nájemcem pozemků č. 398/1, 398/6, 401, 402, 405 a 406 v k. ú. Trutnov. Nájem přešel na
město Trutnov ze zákona na základě smlouvy č. 1002990854, uzavřené mezi městem Trutnov a
Pozemkovým fondem ČR.
[ 2008 - 1319 ]
p. p. 13/6, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zřízením věcného břemene práva vstupu a vjezdu na část p. p. 13/6 o ploše 9 m v k. ú. Volanov za
2
účelem trvalého uložení a provozu stavby vodovodního potrubí. Jednotková cena 50,- Kč/m + 19 % DPH.
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Oprávněný z věcného břemene p.
břemene.

uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného

Majetek města - různé
[ 2008 - 1320 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zařazením objektu firmy Z&D Stavby s. r. o., zastoupený p.
,
do II. kategorie dle ceníku služeb za monitorování signálu z elektronické zabezpečovací signalizace na pult
centralizované ochrany.
Finanční záležitosti
[ 2008 - 1321 ]
Domov důchodců
rada města
stanovuje
*
01.01
*
příspěvkové organizaci Domov důchodců Trutnov objem prostředků na platy v roce 2008 dle předloženého
návrhu
[ 2008 - 1322 ]
Zásady pro poskytování a čerpání veřejné podpory
rada města
schvaluje
*
01.01
Zásady č. 2/2008 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova dle
předloženého návrhu

*

doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
schválit Zásady č. 2/2008 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova
dle předloženého návrhu
[ 2008 - 1323 ]
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
rada města
schvaluje
*
01.01
vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu z evidence do výše 20000,- Kč

*

doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
schválit vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu v hodnotě nad 20000,- Kč
[ 2008 - 1324 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč Domu dětí a mládeže Jednička Dvůr Králové nad Labem na pořádání
krajského kola 14. ročníku Ekologické olympiády
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 3971,- Kč Jednotné organizaci zdravotně postižených Trutnov na úhradu
nutných nákladů za službu

12

[ 2008 - 1325 ]
Rozpočet města pro rok 2008
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
schválit změny rozpočtu města Trutnova pro rok 2008 dle upraveného návrhu

T:01.12.2008 *

[ 2008 - 1326 ]
Mimořádné odměny ředitelů PO
rada města
schvaluje
*
01.01
mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací dle předloženého návrhu

*

Různé
[ 2008 - 1327 ]
Názvy ulic
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.12.2008 *
schválit přidělení názvu ulicím na území města
a) k. ú. Volanov, k. ú. Trutnov - část Horní Předměstí
1. pro prodloužení stávající Potoční ulice název Potoční
2. pro ulici, která odbočuje z prodloužení stávající ulice dle č. 1 západním směrem, název Pod Dráhou
b) v k. ú. Horní Staré Město
1. pro ulici, která odbočuje západním směrem z Karpatské ulice, název Tatranská
c) v k. ú. Lhota u Trutnova
1. pro páteřní komunikaci o hranice s k. ú. Poříčí u Trutnova (tam již má přidělen název Lhotecká) až k
rozcestí s ulicí pod č. 5 název Lhotecká
2. pro páteřní komunikaci vedoucí od bývalé kaple Panny Marie směrem do Bezděkova, kde pokračuje v k.
ú. Bezděkov a končí na hranicích města, název Bezděkovská
3. pro ulici, která odbočuje z ulice pod č. 1, název Ke Kamenům
4. pro ulici, která odbočuje z ulice pod č. 1 výše proti toku Lhoteckého potoka a napojuje se na ulici pod č.
3, název Na Úbočí
5. pro ulici, která odbočuje z rozhraní ulic pod č. 1 a 2, název Marianská
6. pro ulici, která odbočuje z ulice pod č. 2 a vede jižním směrem, kde se stýká s ulicí pod č. 5, název
Sedloňovská
7. pro ulici, která odbočuje z ulice pod č. 2 a vede pod hřbitov, název Dřevěnky
8. pro ulici, která odbočuje z ulice pod č. 2 a vede směrem do Markoušovic, název Markoušovická
9. pro ulici, která odbočuje z ulice pod č. 2 a vede k místnímu hřbitovu, název Nad Hřištěm
10. pro ulici, která odbočuje u točny MHD z ulice pod č. 2 a vede k vrchu Hůra, název Pod Hůrou
11. pro ulici, která odbočuje u točny MHD z ulice pod č. 2 a vede podél potoka k ulici pod č. 15 (z části i v
k. ú. Bezděkov u Trutnova), název Dolní
12. pro ulici, která odbočuje z ulice pod č. 11 a vede jihojihovýchodním směrem, název Za Lávkou
13. pro domy čp. 61 a 86, ke kterým je přístup ze silnice II/301, název Petříkovická
14. pro ulici, která odbočuje z ulice pod č. 1 a vede směrem do k. ú. Poříčí u Trutnova, kde pokračuje a má
tam již přidělen název Horní, název Horní
d) k. ú. Bezděkov u Trutnova
15. pro cestu, která odbočuje z ulice pod č. 2 (uvedena v k. ú. Lhota u Trutnova) a vede jižním směrem k
osamoceně stojícímu domu, název K Samotě
16. pro cestu, která odbočuje z ulice pod č. 2 a vede směrem k úbočí Jestřebích hor, název Jestřebská
17. pro cestu, která odbočuje z ulice pod č. 2 (uvedena v k. ú. Lhota u Trutnova) a vede severozápadním
směrem ke dvěma domům, název Pod Řopíky
18. pro cestu k domu čp. 105, která odbočuje ze silnice II/301, název Na Hamru
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[ 2008 - 1328 ]
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
porušení povinností ze strany dlužníka, vyplývajících ze smlouvy č. R/35/06 o poskytnutí prostředků ze
SFRB
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
odsouhlasit prominutí všech sankcí sjednaných ve smlouvě
*
02.02 Urč:zastupitelstvo města
odsouhlasit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. R/35/06 s dlužníkem

T:01.12.2008 *
T:01.12.2008 *

ukládá
*
03.01 Urč:Ing. Franc
T:08.12.2008 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s dlužníkem po schválení v zastupitelstvu města
[ 2008 - 1329 ]
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
porušení povinností ze strany dlužníka, vyplývajících ze smlouvy č. R/22/03 o poskytnutí prostředků ze
Státního fondu rozvoje bydlení
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
odsouhlasit prominutí všech sankcí sjednaných ve smlouvě
*
02.02 Urč:zastupitelstvo města
odsouhlasit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. R/22/03 s dlužníkem

T:01.12.2008 *
T:01.12.2008 *

ukládá
*
03.01 Urč:Ing. Franc
T:08.12.2008 *
zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě s dlužníkem po schválení v zastupitelstvu města
[ 2008 - 1330 ]
Regenerace městské památkové zóny
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
schválit zařazení objektů do programu regenerace městské památkové zóny dle předloženého návrhu
[ 2008 - 1331 ]
Půjčky ze SFRB - smlouva o půjčce
rada města
schvaluje
*
01.01
smlouvu o poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení včetně splátkového kalendáře
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy s pí
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T:08.12.2008 *

*

[ 2008 - 1332 ]
Smlouva o půjčce z dílčího programu PRK-SPD 200701
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
schválit prodloužení termínu vrácení půjčky ve výši 445000,- Kč z prostředků Královéhradeckého kraje na
krytí nákladů na zpracování (pořízení) nezbytně souvisejících příloh a projektové dokumentace projektu
"Zatraktivnění vojenských památek na Trutnovsku" do 17.12.2009
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na poskytnutí této půjčky

T:10.12.2008 *

[ 2008 - 1333 ]
Zimní městská slavnost
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
schválit konání zimní městské slavnosti v únoru 2009
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
schválit přesun finanční částky určené na realizaci slavnosti do rozpočtu města na rok 2009
[ 2008 - 1334 ]
Svazek obcí Královská věnná města
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
schválit stanovy Svazku obcí Královská věnná města v předloženém znění
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:01.12.2008 *
schválit uzavření smlouvy o vytvoření Svazku obcí Královská věnná města dle předloženého návrhu
[ 2008 - 1335 ]
Koncertní síň B. Martinů
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout Českobratrské církvi evangelické v čp. 520 Úpická, Trutnov
(Koncertní síň B. Martinů)
a) nájem prostor pro umístění varhan (kruchta)
b) nájem prostor pro pořádání bohoslužeb
na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1,- Kč/rok.
Prostor pro konání bohoslužeb bude užíván každou neděli od 5:00 hod do 12:00 hod vyjma každé první
neděle v kalendářním měsíci a dále v další dohodnuté době.
[ 2008 - 1336 ]
Stacionář pro zdravotně oslabené ... pracoviště Náchodská
rada města
stanovuje
*
01.01
*
maximální kapacitu poskytovaných služeb sociální péče na pracovišti Náchodská Stacionáře pro zdravotně
oslabené a tělesně postižené Trutnov dle předloženého návrhu s účinností od 1. ledna 2009
[ 2008 - 1337 ]
VŘ na dodavatele užitkového automobilu - Domov důchodců
rada města
schvaluje
*
01.01
výsledek výběrového řízení na dodavatele služebního užitkového automobilu pro potřeby Domova
důchodců Trutnov dle předloženého návrhu
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*

ukládá
*
02.01 Urč:PaedDr. Rouha
zajistit uzavření smlouvy s firmou Autostyl, spol. s r.o., Horská 579, Trutnov
[ 2008 - 1338 ]
Statut sociálního fondu
rada města
schvaluje a doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
schválit statut sociálního fondu dle předloženého návrhu

T:08.12.2008 *

T:01.12.2008 *

[ 2008 - 1339 ]
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 6.12.2008 do 23.12.2008
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
informovat žadatele o rozhodnutí rady města

T:08.12.2008 *

[ 2008 - 1340 ]
Rezignace člena ZM
rada města
bere na vědomí
*
01.01
rezignaci pí Zuzany Trösterové na členství v Zastupitelstvu města Trutnova ke dni 4.11.2008
*
01.02
nastoupení p. Lukáše Vysoudila za člena Zastupitelstva města Trutnova dnem 5.11.2008

*
*

[ 2008 - 1341 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 8. prosince 2008 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

