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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2008 - 625 ]
Zásady pro prodej...
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
schválit doplnění Zásad pro prodej..., § 6, odst. 8 v tomto znění:
každý zájemce o nabízenou nemovitost zaplatí před podáním nabídky kauci
ve výši 10000,- Kč z nabídkové ceny do 500000,- Kč,
ve výši 20000,- Kč z nabídkové ceny nad 500000,- Kč,
ve výši 50000,- Kč z nabídkové ceny nad 1000000,- Kč,
přičemž doklad o zaplacení bude součástí nabídky. Tato částka, započitatelná do kupní ceny, bude zájemci
vrácena v případě, že prodej nebude uskutečněn ze strany prodávajícího, v případě odstoupení od nabídky
ze strany zájemce propadá kauce ve prospěch města
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
vzít na vědomí úplné znění Zásad pro prodej domů, bytů a nebytových prostor z majetku města Trutnova, jak
byly zásady schváleny na jednání MZ dne 16.5.1996, včetně změn schválených MZ dne 30.7.1998,
23.2.1999, 27.4.1999, 31.10.2000 a dnešního doplnění o předkupní právo.
[ 2008 - 626 ]
Palackého, Žižkova 380 - 386
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
zrušit část usnesení 2008-63/2 ze dne 28.4.2008 (prodej garáže)
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
schválit prodej garáže č. 380/4 v I. 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 ulici
Palackého a čp. 386 na st. p. 1868/1 v ulici 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
20.3.2000 a Dohody o vypořádání velikosti spoluvlastnických podílů a narovnání v domě čp. 380 - 386 ze
dne 27.11.2006 dražbou dobrovolnou s nabídkovou cenou 160000,- Kč.
[ 2008 - 627 ]
Náměstí Horníků, Železničářská 493 - 496
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
schválit prodej bytové jednotky č. 494/3 v prvním nadzemním podlaží domu čp. 493 na st. p. 1827 v ul.
Železničářská, čp. 494 na st. p. 1828, čp. 495 na st. p. 1829, čp. 496 na st. p. 1830 a v budově bez čp/če na
st. p. 3835, vše na náměstí Horníků, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a
pozemcích st. p. 1827, st. p. 1828, st. p. 1829, st. p. 1830 a st. p. 3835, vše v části města Střední Předměstí,
v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 2.10.2006 a Prohlášení vlastníka ze dne
8.8.2006, do podílového spoluvlastnictví nezletilé
, trvale bytem
,
, nezletilé
, trvale bytem
,
, zastoupené poručnicí pí
, trvale bytem
(po nabytí zletilosti
, t.j.
) za nabídkovou cenu 225921,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 180737,- Kč.
Zájemci o koupi uvedeného majetku jsou povinni projednat a uzavřít kupní smlouvu při splnění všech
stanovených podmínek do 3 měsíců od prvého dne následujícího měsíce od rozhodnutí zastupitelstva města
dle § 2, odst. 1) písem. a) Zásad pro prodej... (odlišně od Zásad, kde je uvedeno v § 6, odst. 6) do 2 měsíců).
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Nebytové prostory - záměr města
[ 2008 - 628 ]
Palackého čp. 387
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 387 ul. Palackého, umístěné v I. NP a
2
2
2
2
2
sklepu o celkové výměře 196.98 m (2 prodejny 70.31 m , 22.32 m , 1 výloha 3.02 m , 1 kancelář 6.49 m , 3
2
2
2
chodby o celkové výměře 13.70 m , 1 sklad 22.53 m , 3 soc. zařízení o celkové výměře 5.79 m a 1 sklep
2
52.82 m ) pí
, se sídlem
, na dobu dalších 5 let za nájemné ve
2
2
2
výši 1377.20 Kč/m /rok za prodejny, výlohu, kancelář, 688,- Kč/m /rok za chodby, sklad, 551,- Kč/m /rok za
2
soc. zařízení a 415,- Kč/m /rok za sklep, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za
účelem provozování prodejny ovoce - zeleniny, prodej zahrádkářských potřeb, zeleninové a květinové sadby,
2
hrnkových a řezaných květin a ve vyčleněném prostoru bývalého skladu o výměře 22.32 m prodej drobného
použitého nábytku, použitých bytových doplňků a použitých oděvů. 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 - 629 ]
Horská čp. 187
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 187 ul. Horská, umístěné ve II. NP o
2
2
2
celkové výměře 51.84 m (2 místnosti 32.10 m a 19.74 m ) p.
, bytem
, na dobu dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši 78740,- Kč/rok za celé nebytové prostory
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování kanceláře a skladu.
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.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2008 - 630 ]
Horská čp. 187
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 187 Horská, umístěný ve II. NP o výměře 15.23 m
(1 provozovna) s pí
, bytem
, na dobu dalších 5 let za nájemné ve
2
výši 571,- Kč/m /rok za provozovnu včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem
provozování holičství a kadeřnictví. 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.
[ 2008 - 631 ]
Palackého čp. 79
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 79 ul. Palackého, umístěné v I. NP o celkové
2
2
2
výměře 16.00 m (1 prodejna 15.60 m a 2 výlohy o celkové výměře 0.40 m ) s pí
2
bytem
, na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 5250,- Kč/m /rok za prodejnu a výlohy
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem zřízení prodejny značkového
těhotenského oblečení. 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.
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[ 2008 - 632 ]
Palackého čp. 107
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 107 Palackého, umístěné v I. NP o celkové výměře 18.80 m
2
2
(1 prodejna 18.00 m a 1 výloha 0.80 m ) s rozšířením způsobu využití nově na provozování cestovní
kanceláře Ádr Tour a výdejny balíčků přírodní švédské kosmetiky Oriflame pí
*
01.02
*
2
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 107 Palackého, umístěné v I. NP o celkové výměře 18.80 m
2
s uzavřením podnájemní smlouvy na část nebytových prostor o výměře 6 m mezi nájemcem pí
a podnájemcem pí
za stejných nájemních podmínek za účelem zřízení výdejny balíčků přírodní švédské kosmetiky
Oriflame.
[ 2008 - 633 ]
Areál bývalých kasáren
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v ul. Žižkova - hala č. 27 - jižní strana - modul č. 5, 7, 0,
2
15, 16, severní strana - modul č. 1 - 8, 12 - 14, každý modul o výměře 81.40 m a objektu na st. p. 4861/1, st.
2
p. 4861/2 v k. ú. Trutnov, Horní Předměstí o celkové výměře 499 m s obchodní firmou Protivítr - invest s. r.
o., Parkány 170, Náchod, na dobu neurčitou za nájemné dohodou ve výši 191912,- Kč/rok včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem uzavření podnájemních smluv na uvedené nebytové
prostory s původními nájemci
*
01.02
*
s uzavřením podnájemních smluv na uvedené nebytové prostory mezi nájemcem obchodní firmou Protivítr invest s. r. o., Parkány 170, Náchod a podnájemci:
Ocelová hala č. 27:
jižní strana
modul č. 5 - p.
modul č. 7 - firma EUROPE - TRADING s. r. o., Temný Důl 2, Horní Maršov
modul č. 0 - p.
modul č. 15, 16 - firma PAP TRUTNOV, s. r. o., Petříkovická 32, Trutnov 3
severní strana:
modul bez vrat č. 1, 2 - firma PAP TRUTNOV, s. r. o., Petříkovická 32, Trutnov 3
modul č. 3. 4 - p.
modul č. 5 - p.
modul č. 6
modul č. 7, 8, bez vrat - p.
.
modul č. 12, 13. 14
Žižkova - objekt na st. p. 4861/1, st. p. 4861/2 v k. ú. Trutnov, Horní Předměstí:
firma PAP TRUTNOV, s. r. o., Petříkovická 32, Trutnov 3
Pozemky - záměr města
[ 2008 - 634 ]
p. p. 1179/2, p. p. 1193/1, k. ú. Zlatá Olešnice
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1179/2 (33 m ), část p. p. 1179/2 (5 m ) a část p. p. 1193/1
2
(330 m ) v k. ú. Zlatá Olešnice p.
za kupní cenu dle
znaleckého posudku. Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu
nemovitostí.
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[ 2008 - 635 ]
p. p. 131/3, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 131/3 (113 m ) v k. ú. Dolní Staré Město
2
u areálu stavebnin v majetku žadatelky za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m . Kupující
uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2008 - 636 ]
p. p. 236/192, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 236/192 (176 m ) v k. ú. Trutnov pí
k
2
zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok. Jakákoliv výstavba nebo výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Zveřejnění doručit do čp. 266 p. Saskovi.
[ 2008 - 637 ]
p. p. 889/34, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 889/34 (cca 175 m ) v k. ú. Trutnov pí
k
2
zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo
výsadba stromů musí být schválena pronajímatelem.
*
01.02
*
s ukončením nájemního vztahu s p.
dohodou k 31.7.2008. Předmětem nájmu dle nájemní
2
smlouvy č. 250104 je část p. p. 889/34 (cca 175 m ) v k. ú. Trutnov k zahrádkářským účelům na dobu
2
neurčitou od 1.11.2005 za nájemné 3,- Kč/m /rok.
[ 2008 - 638 ]
p. p. 301/2, p. p. 301/3, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 301/2 (cca 769 m ± 20 %) a část p. p. 301/3 (cca 200
2
m ± 20 %) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Rýchorská, Českému zahrádkářskému svazu, základní organizace
Trutnov 2, k zahrádkářským účelům a oplocení pronajatých pozemků na dobu neurčitou za nájemné 0.30
2
Kč/m /rok s tím, že na pronajatých pozemcích nebudou umísťovány žádné trvalé stavby.
*
01.02
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 301/2 (cca 140 m ) v k. ú. Horní Staré Město p.
2
k sečení trávy a k užívání travnatého hřiště na dobu neurčitou za nájemné 0.20 Kč/m /rok
*
01.03
*
s tím, aby v nájemní smlouvě č. 250110, která je uzavřena s p
na pronájem p. p. 301/3
2
2
v k. ú. Horní Staré Město, byla snížena výměra pronajatého pozemku z 929 m na cca 160 m .
[ 2008 - 639 ]
p. p. 23, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 23 (3219 m ) v k. ú. Studenec u Trutnova pí
2
2
na dobu určitou do 31.8.2010, z toho cca 169 m k zahrádkářským účelům za nájemné 1,- Kč/m /rok a cca
2
2
3050 m k sečení trávy za nájemné 0.10 Kč/m /rok. Jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být
schválena pronajímatelem.
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[ 2008 - 640 ]
p. p. 1606, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1606 (386 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova p.
k
2
zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 2,- Kč/m /rok. Jakákoliv výstavba nebo výsadba
stromů musí být schválena pronajímatelem.
[ 2008 - 641 ]
p. p. 287/10, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 287/10 (194 m ) v k. ú. Voletiny manž.
a
2
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 1,- Kč/m /rok. Jakákoliv výstavba nebo
výsadba stromů musí být schválena pronajímatelem.
[ 2008 - 642 ]
p. p. 183/5, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 183/5 (873 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova obchodní firmě STUDIO Praha s. r. o. k rozšíření vlastních pozemků, ale jen v tom případě, že kupující písemně potvrdí kupní cenu
2
ve výši 500,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu
nemovitostí. Zveřejnění zaslat pí
, pí
a manž.
do čp.
.
Kupující si je vědom, že využití pozemku je omezeno ochranným pásmem nadzemního vedení zařízení
elektrizační soustavy.
[ 2008 - 643 ]
p. p. 1350/6, p. p. 1350/4, k. ú. Poříčí u Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
2
2
neschválit prodej části p. p. 1350/6 (cca 17 m ) a části p. p. 1350/4 (cca 9 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova
- pozemky, na kterých je umístěna kovová montážní rampa.
souhlasí
*
02.01
*
2
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1350/6 (cca 17 m ) a část p. p. 1350/4 (cca 9 m ) v k. ú.
Poříčí u Trutnova
, na kterých je umístěna kovová montážní rampa, k udržování pořádku
2
na těchto pozemcích na dobu neurčitou za nájemné 2,- Kč/m /rok. Pronájmem nesmí být zamezen provoz
rampy pro ostatní vlastníky garáží v dané lokalitě.
[ 2008 - 644 ]
st. p. 449 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
se zveřejněním záměru města směnit část st. p. 449 (cca 51 m ) v k. ú. Trutnov za část p. p. 1555/3 (51 m )
2
v k. ú. Trutnov s tím, že další část p. p. 1555/3 (cca 702 m – konečnou výměru stanoví geometrický plán)
2
město prodá manželům
včetně opěrné zdi za kupní cenu 250,- Kč/m . Náklady spojené s
dělením p. p. 1555/3 hradí manž.
. Město Trutnov hradí náklady na oddělení části st. p. 449 v k. ú.
Trutnov. Ostatní náklady budou hrazeny každou stranou z jedné poloviny.
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Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2008 - 645 ]
p. p. 2064/6, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
2
schválit prodej části p. p. 2064/6 (cca 100 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Vítězná, obchodní firmě ROJA, spol. s r. o.,
se sídlem Žižkova 498, Trutnov, za účelem užívání pozemku jako veřejnou zeleň (na hranici odprodávaného
pozemku budou umístěny sloupky s řetízkem, které zamezí vjíždění aut na pozemek) za kupní cenu 500,2
Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2008 - 646 ]
p. p. 161/5 a další, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
2
2
2
schválit prodej p. p. 161/5 (61 m ), p. p. 528/2 (114 m ) a p. p. 563 (13 m ) v k. ú. Dolní Staré Město
obchodní firmě VARIA - spol. s r.o., se sídlem Horská 35, Trutnov, k zajištění příjezdu a obsluhy domu čp. 35
2
ul. Horská za kupní cenu 500,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně
z převodu nemovitostí.
[ 2008 - 647 ]
p. p. 67/2, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
2
schválit prodej p. p. 67/2 (875 m ) v . ú. Volanov manž. Ing.
a
2
za nabízenou kupní cenu 125,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2008 - 648 ]
p. p. 985/1, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
2
schválit prodej p. p. 985/1 (104 m ) v k. ú. Bojiště u Trutnova, ul. Stará, manž.
a
a pí
za účelem vjezdu do vlastních garáží a na přístup do sklepů za nabízenou
2
kupní cenu 125,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu
2
nemovitostí a uhradí částku 570,- Kč za užívání částí p. p. 985/1 (cca 19 m ).
[ 2008 - 649 ]
p. p. 264/6, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
2
schválit prodej p. p. 264/6 (28 m ) v k. ú. Horní Staré Město obchodní firmě TEXTIL INVEST s. r. o. za
2
nabízenou kupní cenu 400,- Kč/m . Jedná se o pozemek navazující na vodní dílo v majetku žadatele.
Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2008 - 650 ]
p. p. 1358 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
souhlasit s bezúplatným převodem p. p. 1358, p. p. 1303, p. p. 1302/1 a části p. p. 1266 v k. ú. Trutnov,
Kryblice, z Pozemkového fondu ČR na město Trutnova. Jedná se o pozemky nacházející se v zastavitelném
území obce a dle územního plánu města Trutnov jsou určené k výstavbě rodinných a bytových domů a k
realizaci veřejné zeleně.
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[ 2008 - 651 ]
p. p. 142, k. ú. Libeč
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
2
schválit prodej p. p. 142 (338 m ) v k. ú. Libeč p.
zajištění
2
přístupu na sousední pozemek za nabízenou kupní cenu 30,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2008 - 652 ]
p. p. 494/2 a další, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
schválit směnu pozemků, t.j. části p. p.494/2, části p. p. 494/3, části p. p. 101, části p. p. 99 a celou p. p. 102
o celkové výměře cca 2.6 ha v majetku společnosti ARKADIA a. s., za část p. p. 179/29 a část p. p. 179/28 v
celkové výměře cca 2.6 ha ve vlastnictví města Trutnov, vše v k. ú. Dolní Staré Město. Náklady spojené s
převodem budou rozděleny takto:
ARKADIA a. s. uhradí pořízení geometrického plánu
město Trutnov uhradí pořízení znaleckého posudku o ceně směňovaných pozemků.
Daň z převodu nemovitostí uhradí obě strany rovným dílem.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2008 - 653 ]
p. p. 1375/1, p. p. 1375/2, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem pozemků v k. ú. Trutnov, Kryblice, ul. Kacíř, pí
a pí
na
2
2
2
dobu neurčitou, t.j. p. p. 1375/1 (495 m ) na zahrádku za nájemné 3,- Kč/m /rok a p. p. 1375/2 (1065 m ) na
2
sečení trávy za 0.20 Kč/m /rok. Jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
[ 2008 - 654 ]
p. p. 1807, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p. p. 1807 (429 m ) v k. ú. Horní Staré Město p.
2
na dobu neurčitou za nájemné 2,- Kč/m /rok. Nájemce souhlasí se zřízením
věcného břemene práva cesty po pronajaté parcele ve prospěch obchodní firmy TEXTIL INVEST s. r. o.
[ 2008 - 655 ]
st. p. 112, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části st. p. 112 (2 m ) v k. ú. Trutnov k umístění stupínku před "Jadranskou cukrárnou
2
KUKLJICA" p.
na dobu určitou od 28.6.2008 do 30.9.2008 za nájemné ve výši 3,- Kč/m /den
*
01.02
*
2
s pronájmem části st. p. 112 (1 m ) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, k umístění reklamního poutače
typu "A" před "Jadranskou cukrárnou KUKLJICA" p.
na dobu určitou od 28.6.2008 do
2
15.5.2009 za nájemné ve výši 3,- Kč/m /den

10

[ 2008 - 656 ]
p. p. 1998/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 1998/4 (1 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého u čp. 83, k umístění reklamního poutače
typu "A" společnosti Virtshop CZ s. r. o., se sídlem Letců 1005, Hradec Králové, na dobu určitou od
30.6.2008 do 31.5.2009
[ 2008 - 657 ]
p. p. 2227/3, p. p. 1998/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m ) v ul. Horská a části p. p. 1998/4 (1 m ) v ul. Palackého, vše v k. ú.
Trutnov, k umístění 2 reklamních poutačů typu "A" p.
na dobu určitou od 1.9.2008 do
2
31.12.2008 za nájemné ve výši 3,- Kč/m /den.
[ 2008 - 658 ]
p. p. 2132/10, p. p. 2132/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s poskytnutím výpůjčky části p. p. 2132/10 a části p. p. 2132/4 (celkem 160 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Žižkova, k
umístění lešení za účelem zateplení domu čp. 468 Žižkova pro SVJ Žižkova 468, Trutnov, na dobu určitou
od 1.7.2008 do 31.10.2008.
[ 2008 - 659 ]
p. p. 2140, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s poskytnutím výpůjčky části p. p. 2140 (90 m ) v k. ú. Horní Staré Město k umístění lešení za účelem
zateplení panelového domu čp. 582 - 584 v ul. Dlouhá, stavební firmě Haase Pavel, se sídlem Kocléřov na
dobu určitou od 30.6.2008 do 30.8.2008
[ 2008 - 660 ]
p. p. 249/1, k. ú. Trutnov
rada města
ruší
*
01.01
usnesení rady města 2008-592/11 ze dne 2.6.2008 a 2005 – 672/11 ze dne 30.5.2005

*

souhlasí
*
02.01
*
2
s pronájmem části p. p. 249/1 (100 m ) v k. ú. Trutnov p.
na umístění letní předzahrádky před
restaurací Country club Bonanza na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1000,- Kč/rok.
[ 2008 - 661 ]
p. p. 2632, p. p. 178, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro oprávněné manžele
, spočívajícího v právu uložení,
údržby, oprav a provozování stavby vodovodní přípojky v celkové délce 10 m, šíři 3.040 m a zemního
kabelového vedení elektřiny nízkého napětí v celkové délce 8 m, šíři 2 m. Stavby budou provedeny na p. p.
2
2632 a p. p. 178 v k. ú. Starý Rokytník. Jednotková cena činí 33.33 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2008 - 662 ]
p. p. 440/2, st. p. 256, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnov s vlastníky pozemků manž.
, spočívajícího v právu uložení, údržby, oprav a provozování stavby zemního kabelového vedení
a sloupů v souvislosti s dokončenou stavbou "Veřejné osvětlení ul. V Údolíčku a K Valům“ v k. ú. Horní Staré
Město na p. p. 440/2 a st. p. 256, které byly v průběhu stavby manž.
odkoupeny od Státního
podniku Lesy ČR. Výměra věcného břemene bude dána dodatečně na základě geometrického plánu.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2008 - 663 ]
p. p. 29, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemního vztahu dle nájemní smlouvy č. 240695 s p.
dohodou k 31.7.2008.
2
Předmětem pronájmu je p. p. 29 (1612 m ) v k. ú. Starý Rokytník na dobu neurčitou za účelem sečení trávy
2
za nabízené nájemné 0.10 Kč/m /rok . Před ukončením smluvního vztahu vypořádají obě strany veškeré
závazky vyplývající z podmínek smlouvy a nájemce předá vyklizený a posečený pozemek zpět pronajímateli.
[ 2008 - 664 ]
p. p. 194/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením smluvního vztahu dle smlouvy č. 240/R/15 o poskytnutí pozemku s uživatelem firmou IRBIS TR
s. r. o. k 30.6.2008. Předmětem smluvního vztahu je část p. p. 194/1 v k. ú. Dolní Staré Město k umístění
2
jednoho reklamního poutače s reklamní plochou 6 m za dohodnutý poplatek 9000,- Kč/rok. Před ukončením
smluvního vztahu vypořádají obě strany veškeré závazky vyplývající z podmínek smlouvy a uživatel předá
vyklizený pozemek zpět pronajímateli.
[ 2008 - 665 ]
p. p. 284/1, k.ú. Horní Staré Město
rada města
ruší
*
01.01
*
2
usnesení rady města 2007-973/15 ze dne 3.9.2007 na pronájem části p. p. 284/1 (cca 60 m ) v k. ú. Horní
Staré Město p.
.
[ 2008 - 666 ]
p. p. 37/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
bere na vědomí,
*
01.01
že úmrtím nájemce p.
zanikl nájemní vztah dle nájemní smlouvy č. 980362, kde
2
předmětem nájmu byla část p. p. 37/2 (cca 90 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova

*

Bytové záležitosti
[ 2008 - 667 ]
Dlouhá čp. 572
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
schválit pronájem bytové jednotky v ulici Dlouhá čp. 572 (byt č. 38) Oblastní nemocnici Trutnov a. s. na dobu
určitou tří let za předpokladu, že Oblastní nemocnice Trutnov uhradí nájemné v trojnásobné výši
"regulovaného nájemného" vždy na jeden rok dopředu.
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[ 2008 - 668 ]
,Ž
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
neschválit přidělení bytu pro pí
, trv. bytem
postup při pronájmu obecních bytů"

T:25.06.2008 *
mimo "Zásady č. 4/2003 pro

[ 2008 - 669 ]
a
,
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu č. 1 Na Dvorkách 244 o vel. 1+0 na dobu určitou 6 měsíců pro manžele Luboše a
, trvale bytem
. Nájemní smlouva bude prodlužována vždy o 6
měsíců, pokud bude nájemné a služby spojené s užíváním holobytu řádně hrazeny. Nájemné bude ve výši
"regulovaného nájemného".
[ 2008 - 670 ]
,
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt
o vel. 0+1 standardní byt (dříve I. kat.) s pí
na dobu určitou 1 rok za podmínky řádného užívání bytu, kdy nebudou porušovány dobré
mravy v domě.
[ 2008 - 671 ]
nyní
rada města
souhlasí
*
01.01
s prodloužením termínu zapůjčení holobytu č. 10
měsíců za měsíční nájemné ve výši 6080,- Kč.

p.

na dobu určitou 6

*

[ 2008 - 672 ]
,
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
neschválit prominutí placení poloviny poplatku z prodlení z dluhu na nájemném z bytu Vodní 149 p.
ve výši 38313,- Kč (Ro 1599/2001)
[ 2008 - 673 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
se změnou nájemce bytu v čp.
, trvale bytem

z původního nájemce p.

*
na nového nájemce pí

[ 2008 - 674 ]
Barvířská 27 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese
Barvířská 27 o vel. 1+1 standardní byt (dříve I. kat.), č. bytu 9, III. NP
bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň
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předplacení nájemného. Předplacení nájemného bude v minimální výši 50000,- Kč. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou.
Majetek města - různé
[ 2008 - 675 ]
VŘ "Park Na Struze a hřbitovy v integrovaných obcích“
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na dodavatele akce "Regenerace urbanizované krajiny Trutnov - park Na Struze a hřbitovy v
integrovaných obcích" dle předloženého návrhu soutěžních podmínek
jmenuje
*
02.01
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení

*

[ 2008 - 676 ]
VŘ "Výměna krytiny na budově správy hřbitova,kaple…“
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na zhotovitele akce "Výměna krytiny na budově správy hřbitova, kaple a hrobek továrníků"
dle předloženého návrhu soutěžních podmínek
jmenuje
*
02.01
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení

*

Finanční záležitosti
[ 2008 - 677 ]
Rozpočet města pro rok 2008 - úpravy
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
schválit změny rozpočtu města pro rok 2008 dle předloženého návrhu

T:25.06.2008 *

[ 2008 - 678 ]
Závěrečný účet města za rok 2007
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
schválit závěrečný účet města za rok 2007 bez výhrad
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
schválit rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti města za rok 2007
[ 2008 - 679 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč pro Domov důchodců Lampertice na desátý ročník "Krkonošských
gerontologických dnů"
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 30000,- Kč pí
na částečné krytí nákladů spojených s pořádáním
Benátské noci na trutnovském koupališti dne 9.8.2008
*
01.03
*
finanční příspěvek ve výši 15000,- Kč prof.
na částečné krytí nákladů spojených se
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zasedáním Polsko - české vědecké společnosti.
*
01.04
*
finanční příspěvek ve výši 25000,- Kč p.
, Country skupina Pěna, na vydání CD a
zprovoznění www stránek.
*
01.05
*
finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč pro Vyšší odbornou zdravotnickou školu a Střední zdravotnickou školu v
Trutnově na soutěž prokázání znalostí a dovedností při poskytování první pomoci.
souhlasí
*
02.01
s bezplatným použitím městského znaku na obalu uvedeného CD Country skupiny Pěna
[ 2008 - 680 ]
Mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací
rada města
schvaluje
*
01.01
mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací dle předloženého návrhu

*

*

[ 2008 - 681 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 16000,- Kč Gymnáziu Trutnov na částečné krytí nákladů spojených
s provozem hřiště
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 50000,- Kč
při příležitosti 50. výročí práce na kronice města
ruší
*
02.01
*
část usnesení rady města 2008-539/10, bod 01.04, kterým byl schválen finanční příspěvek společnosti BRET
CZ a. s. z důvodu zrušení turnaje žákyň v košíkové
Různé
[ 2008 - 682 ]
Návrh na vyřazení neupotřebitelných majetkových předmětů....
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu z evidence do výše 20000,- Kč.
*
01.02
*
převedení výnosů z likvidace majetku do reprodukčního fondu příspěvkové organizace Dům kultury Trutnov
dle předloženého návrhu
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
schválit vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu v hodnotě nad 20000,- Kč.
[ 2008 - 683 ]
Dům kultury - rekonstrukce přísálí
rada města
souhlasí
*
01.01
s provedením investiční akce - rekonstrukce přísálí Národního domu v Trutnově
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*

[ 2008 - 684 ]
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
rada města
schvaluje
*
01.01
smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku p.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku p.

dle předloženého návrhu

*

T:26.06.2008 *

[ 2008 - 685 ]
Domov důchodců Humlův dvůr - dodávka interiéru
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
schválit způsob financování akce "Dodávka interiéru Domova důchodců Humlův dvůr" dle předloženého
návrhu
[ 2008 - 686 ]
Podchod pro pěší - Šestidomí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
odsouhlasit dofinancování akce "Podchod pro pěší pod železniční tratí v ulici Horská - Šestidomí" v roce
2009 ve výši cca 4 mil. Kč vč. DPH
[ 2008 - 687 ]
Půjčka ze SFRB rada města
bere na vědomí
*
01.01
vzdání se zástavního práva na nemovitostech
a půjčky
do výše 340200,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit provedení výmazu zástavního práva na nemovitostech

*
ze dne 18.2.2003 pro zajištění pohledávky

T:26.06.2008 *

[ 2008 - 688 ]
Obnova kaple sv. Tekly Babí a mostu ve Świdnici
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
zrušit bod 01.01 usnesení zastupitelstva města 2008-47/1 ze dne 18.2.2008
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
zařazení stavební akce "Obnova kaple Sv. Tekly v Babí a mostu v parku Świdnica" do plánu a
rozpočtu města na léta 2008 - 2010 s dostatečným finančním krytím za předpokladu, že realizace bude
podpořena poskytnutím dotace z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská
republika 2007 - 2013
[ 2008 - 689 ]
VŘ "Podchod pro pěší - Šestidomí"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce "Trutnov - podchod pro pěší pod železniční tratí v ul. Horská
Šestidomí"
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*
01.02
*
firmu Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., K Vápence 2677, 53002 Pardubice na 1. místě s nabídkovou cenou
17963263.17 Kč vč. DPH
*
01.03
*
firmu Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 60200 Brno na 2. místě s nabídkovou cenou
18631433,- Kč vč. DPH
*
01.04
*
firmu Viamont DSP a. s., Železničářská 1385, 40003 Ústí nad Labem na 3. místě s nabídkovou cenou
18318038,50 Kč vč. DPH.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:04.07.2008 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou Chládek a Tintěra a. s. Pardubice
[ 2008 - 690 ]
Změny č. 5 územního plánu
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2008 *
schválit vydání změn č. 5 Územního plánu města Trutnova v předloženém znění
[ 2008 - 691 ]
Pronájem služebním automobilu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem dopravního prostředku Svazku obcí Východní Krkonoše, Na Nivách
57, Trutnov v navrženém znění
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
zajistit uzavření předmětné smlouvy
[ 2008 - 692 ]
Rok 2009 - Trutnovský Rok Draka
rada města
bere na vědomí
*
01.01
předložený materiál "2009 - TRUTNOVSKÝ ROK DRAKA"

T:26.06.2008 *

*

ukládá
*
02.01
*
komisi pro cestovní ruch a kulturní komisi pokračovat v činnostech směřujících k zajištění jeho realizace
[ 2008 - 693 ]
Oprava střešního pláště budovy MěÚ
rada města
vypisuje
*
01.01
*
výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby "Oprava střešního pláště budovy MěÚ
Trutnov"
schvaluje
*
02.01
text výzvy a zadávací podmínky výběrového řízení
*
02.02
okruh navržených firem k obeslání výzvou
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*
*

jmenuje
*
03.01
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení
[ 2008 - 694 ]
Změna volebních okrsků
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
vzít na vědomí změnu volebních okrsků dle předloženého návrhu

*

T:25.06.2008 *

[ 2008 - 695 ]
Zásady č. 1/2006 - Pravidla pro uzavírání NS - DPS
rada města
schvaluje
*
01.01
*
změny Zásad č. 1/2006 - Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty zvláštního určení v domech s
pečovatelskou službou v Trutnově dle předloženého návrhu s účinností od 1. července 2008
[ 2008 - 696 ]
VŘ "ZŠ kpt. Jaroše - vybavení učeben"
rada města
vyřazuje
*
01.01
*
z dalšího hodnocení nabídku firmy Miroslav Solnica, sdružení fyzických osob bez právní subjektivity, pro
nedodržení kvalifikačních kritérií
schvaluje
*
02.01
*
výsledek výběrového řízení - vítěznou firmu Školičky, s. r. o., Jankovcova 53, 170000 Praha 7, IČ 27245608,
s maximální nabídkovou cenou 1784468,- Kč bez DPH
ukládá
*
03.01
uzavřít s vítěznou firmou smlouvu o dílo

Urč:Mgr. Jiřímu Patákovi, řediteli T:26.06.2008 *

[ 2008 - 697 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na čtvrtek 26. 6. 2008 od 15.00 hod v zasedací místnosti č. 301 MěÚ
Zapsala :Matoušová

Ing. Hana Horynová
místostarostka
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Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

