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Majetek města
Nebytové prostory – záměr města
[ 2008 - 152 ]
Krakonošovo nám. čp.
a čp. 126
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout půdní prostory ve východní části objektů v čp.
125 a čp. 126 Krakonošovo náměstí o výměře cca 120 m2 za účelem
manželů
a
, bytem
. Realizace
tohoto záměru bude provedena dle Zásad č. 5/2003 města Trutnova s tím, že bude
respektována příloha územního plánu městské památkové zóny města od Ing. arch. M.
Benešové, kde jsou uvedeny náměty na architektonické ztvárnění půdních vestaveb.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2008 - 153 ]
Spojenecká čp. 54
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 54 Spojenecká, umístěné v I. NP
o celkové výměře 17.20 m2 (1 prodejna 16.00 m2 a 1 WC 1.20 m2) s p.
,
bytem
, na dobu určitou 5 let za nájemné dohodou ve výši 36000,Kč/rok za celý nebytový prostor včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného za účelem zřízení specializovaného prodeje Fair Trade zboží a gurmet káv,
kávovarů a baristických potřeb pro caffe bary, servis kávovarů, kávový catering. Nájemce
provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s
3

tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru
nájemci uhrazeno.
Pozemky - záměr města
[ 2008 - 154 ]
p. p. 701/10, p. p. 701/11, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 701/10 (cca 3059 m ) a část p. p. 701/11
(cca 117 m2) v k. ú. Trutnov firmě DANA PROPERTIES s. r. o. za účelem rozšíření
vlastních pozemků a zajištění zázemí pro hosty hotelu PATRIA (víceúčelové hřiště) za
kupní cenu 1000,- Kč/m2 pozemku zastavitelného o výměře cca 3176 m2 a za kupní cenu
500,- Kč/m2 pozemků nezastavitelných (např. parovod) o výměře cca 900 m2. Kupující
uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2008 *
schválit převod uhrazené zálohy na kupní cenu ve výši 772207,- Kč, kterou uhradila pí
jako stávající nájemce na budoucího kupujícího části p.p. 701/10 (cca
2
3059 m ) a části p. p. 701/11 (cca 117 m2) v k. ú. Trutnov, t.j. na firmu DANA
PROPERTIES s. r. o.
[ 2008 - 155 ]
st. p. 79/1, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout st. p. 79/1 (1372 m2) v k. ú. Libeč p.
na dobu neurčitou, z toho k zahrádkářským účelům cca 1312 m2 za nájemné 1,2
Kč/m /rok a cca 60 m2 k umístění drobných staveb pro chov domácích zvířat za nájemné
10,- Kč/m2/rok s tím, že kácení porostů bude předem projednáno na OŽP a MO.
[ 2008 - 156 ]
p. p. 42/1, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 42/1 (501 m2) v k. ú. Voletiny pí
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 1,- Kč/m2/rok. Jakákoliv
výstavba nebo výsadba stromů musí být schválena pronajímatelem.
*
01.02
*
s ukončením nájemního vztahu s pí
k 31.3.2008. Předmětem pronájmu
dle nájemní smlouvy č. 270061 je p. p. 42/1 (501 m2) v k. ú. Voletiny.
[ 2008 - 157 ]
p. p. 2132/8 a další, k. ú. Trutnov
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rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města
1. prodat část p. p. 2132/8 (cca 36 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků bytových
jednotek Žižkova 457, Trutnov
2. prodej části p. p. 2132/10 (cca 29 m2), části p. p. 2132/4 (cca 7 m2) v k. ú. Trutnov
Společenství vlastníků bytových jednotek Žižkova 468 Trutnov
vše za kupní cenu 1,- Kč/m2. Jedná se o pozemky pod okapovými chodníčky. Kupující
uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2008 - 158 ]
p. p. 19/1, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 19/1 (cca 168 m ) v k. ú. Bohuslavice nad
Úpou p.
k
za nabízenou kupní cenu 125,2
Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu
nemovitostí.
[ 2008 - 159 ]
p. p. 347/7, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 347/7 (170 m2) v k. ú. Horní Staré Město p.
k
, ale jen v tom případě, že žadatel písemně
odsouhlasí kupní cenu 250,- Kč/m2. Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem,
vyjma daně z převodu nemovitostí.
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2008 *
neschválit prodej p. p. 347/7 (170 m2) v k. ú. Horní Staré Město p.
za
2
nabízenou kupní cenu 50,- Kč/m
[ 2008 - 160 ]
p. p. 164/1 a další, k. ú. Horní Maršov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 164/1 (cca 230 m ± 20 %), část p. p.
163/4 (cca 9 m2 ± 20 %) a část p. p. 544 (cca 10 m2 ± 20 %) v k. ú. Horní Maršov, ul. K
Vodovodnímu údolí, p.
k
za nabízenou
kupní cenu 150,- Kč/m2. Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma
daně z převodu nemovitostí. Dát na vědomí nájemci KRNAP Vrchlabí a zaslat mu
zveřejnění.
[ 2008 - 161 ]
5

Dům kultury Trutnov - reklamní tabule
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města bezúplatného pronájmu 24 ks sloupů veřejného osvětlení
pro Dům kultury Trutnov pro umísťování reklamních tabulí na dobu neurčitou, dle níže
uvedeného seznamu. Na tabulích budou umísťovány pouze reklamy na kulturní a
sportovní akce.
1. Na Struze u autobusové zastávky (pod MěÚ), k. ú. Trutnov
2. Krakonošovo náměstí - dole vpravo (z pohledu od radnice - dolní sloup) v k. ú. Trutnov
3. Krakonošovo náměstí - nahoře vlevo (z pohledu od ČS a. s. - horní sloup vpravo) v k. ú.
Trutnov
4. Parkoviště před ZŠ Komenského v k. ú. Trutnov
5. Parkoviště u Hypernovy v k. ú. Trutnov
6. Parkoviště u Delvity v k. ú. Trutnov
7. Průchod mezi Komerční bankou a ZPA v k. ú. Trutnov
8. Horská, pěší zóna u Máje v k. ú. Trutnov
9. před autobusovým nádražím v k.ú. Trutnov
10. Dolní Promenáda v k. ú. Trutnov
11. před vchodem do nemocnice v k. ú. Trutnov
12. Kryblická ul. v k. ú. Trutnov
13. Krytý bazén u řeky v k. ú. Trutnov
14. U Zimního stadionu, vstup k dalším sportovištím v k. ú. Trutnov
15. Volanovská, odbočka k Siemens v k. ú. Trutnov
16. Náchodská, parkoviště naproti Olympu, v k. ú. Poříčí u Trutnova
17. křižovatka u EPO, Lhota, v k. ú. Poříčí u Trutnova
18. Polská, na straně u prodejny Delvita, v k. ú. Trutnov
19. před vlakovým nádražím v k. ú. Trutnov
20. Strojnická u prodejních stánků v k. ú. Trutnov
21. parkoviště u Penny Marketu v k. ú. Dolní Staré Město
22. parkoviště u Kauflandu v k. ú. Horní Staré Město
23. Nové Dvory u restaurace v k. ú. Trutnov
24. Novodvorská, naproti restauraci Rádio v k. ú. Trutnov
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2008 - 162 ]
p. p. 217/5, p. p. 219/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města T:28.04.2008 *
schválit budoucí prodej části p. p. 217/5 (cca 20 m2 ± 15 %) a části p. p. 219/1 (cca 20 m2
± 15 %) v k. ú. Trutnov p.
za kupní cenu 650,- Kč/m2 s tím, že prodej
bude realizován až po kolaudaci stavby dvou řadových garáží, kterou kupující bude
realizovat na základě nájemního vztahu. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí
souhlasí
*
6

02.01

*

s pronájmem části p. p. 217/5 (cca 20 m2 ± 15 %) a části p. p. 219/1 (cca 20 m2 ± 15 %) v
k. ú. Trutnov p.
pro právo realizace stavby dvou řadových garáží na
těchto pozemcích. Nájemní vztah uzavřít na dobu určitou od 1.4.2008 do 31.12.2009 termín kolaudace stavby - za nájemné 50,- Kč/m2/rok. V případě nesplnění termínu
kolaudace bude pronájem prodloužen na dobu neurčitou, ale za nájemné 150,Kč/m2/rok. Po kolaudaci budou pozemky odprodány za kupní cenu 650,- Kč/m2.
[ 2008 - 163 ]
st. p. 2373, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2008 *
2
schválit prodej st. p. 2373 (17 m ) v k. ú. Trutnov manž
.
a
,
pozemek pod objektem řadové garáže ve vlastnictví žadatelů, za nabízenou kupní cenu
600,- Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu
nemovitostí.
[ 2008 - 164 ]
p. p. 487/8, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2008 *
neschválit prodej části p. p. 487/8 (cca 448 m2) v k. ú. Trutnov, Nové Dvory, ul. Poříčská,
manž.
a
, ale ani jiným zájemcům z důvodu, že pozemek je
historickým majetkem církve.
[ 2008 - 165 ]
p. p. 2471, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2008 *
neschválit změnu termínu kolaudace stavby
.
, který má uzavřenou
smlouvu o pronájmu s budoucí koupí na část p. p. 2471 (cca 135 m2) v k. ú. Trutnov, Dolní
Předměstí, ul. Polská mezi čp. 85 a čp. 229, k výstavbě komerčně obytného domu
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2008 *
trvat na dodržení podmínek nájemní smlouvy s dohodou o budoucí koupi č. 240644, t.j., že
v případě nedodržení termínu kolaudace do 31.12.2007 uhrazená záloha na cenu kupní
propadne ve prospěch města a nájemné se upraví od 1.1.2008 na výši 150,- Kč/m2/rok,
přičemž v tomto nájemném nebude žádná odpočitatelná položka (záloha) a město nebude
vázáno uzavřenou smlouvou. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
pozemku.
[ 2008 - 166 ]
p. p. 980 a násl., k.ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2008 *
v současnosti neschválit pronájem s budoucí koupí p. p. 980 (2093 m2), p. p. 2181 (884
m2) a p. p. 2175/2 (20622 m2) v k. ú. Trutnov, dále p. p. 106/3 (203 m2), p. p. 496/1 (1400
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m2) a p. p. 179/29 (41667 m2) v k. ú. Dolní Staré Město obchodní firmě ORCO Pratur a. s.,
se sídlem Přemyslovská 43, Praha 3 k výstavbě komerční zóny, která bude obsahovat
velkoprostorové obchodní jednotky v kombinaci s obchodní pasáží a příslušnými
parkovacími plochami, kde jedním nosným programem areálu bude prodejna domácích
potřeb, zahradnického materiálu (např. OBI, Hornbach) či s jinou podobnou náplní z
důvodu, že některé potřebné
pozemky nejsou dosud ve vlastnictví města Trutnov.
[ 2008 - 167 ]
p. p. 1507/4, k.ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2008 *
neschválit prodej části p. p. 1507/4 (cca 25 m2) v k. ú. Trutnov, Kryblice, k výstavbě řadové
garáže (přístavba ke stávajícím garážím) pí
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2008 - 168 ]
p. p. 1156, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p. p. 1156 (674 m ) v k. ú. Bojiště u Trutnova pí
na dobu určitou
1 rok, z toho cca 638 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné 1,- Kč/m2/rok a cca 36 m2 k
umístění chaty za nájemné 10,- Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba
stromů není povolena.
[ 2008 - 169 ]
p. p. 778/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s doplněním čl. II. nájemní smlouvy č. 260004 uzavřené se Sportovním klubem Horní
Staré Město o právo umístit na dvou částech p. p. 778/2 v k. ú. Horní Staré Město
reklamní panely sponzorů Sportovního klubu Horní Staré Město. Jeden reklamní panel o
rozměrech 17 x 5 m (reklamní plachta) bude umístěn u železniční tratě. Další reklamní
panely na konstrukci o rozměrech 12 x 5.5 m budou umístěny nad oplocením k ul. Horská.
Ostatní ujednání nájemní smlouvy a podmínky smlouvy beze změn.
[ 2008 - 170 ]
p. p. 152/15, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene na části p. p. 152/15 v k. ú. Poříčí u Trutnova pro
oprávněného p.
, spočívajícího v právu uložení, údržby, oprav a
provozování vodovodní přípojky v délce 1 m, šíři 3.025 m a kanalizační přípojky v délce 7
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m, šíři 3.15 m. Jednotková cena 40,- Kč/m2 + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2008 - 171 ]
p. p. 3065, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene na části p. p. 3065 v k. ú. Starý Rokytník pro
oprávněné manžele
spočívající v právu uložení, údržby, oprav a
provozování stavby vodovodní přípojky v rozsahu 20 m2. Jednotková cena 33.33 Kč/m2 +
19 % DPH. Veškeré náklady se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2008 - 172 ]
p. p. 347/7 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro p.
v k. ú. Horní Staré Město
na části p. p. 347/7 v délce 33 m, šíři 3.08 m, na části p. p. 1793/1 v délce 51 m, šíři 3.08
m a na p. p. 1792/1 v délce 6 m a šíři 3.08 m za účelem práva uložení, údržby, oprav a
provozování vodovodní přípojky. Jednotková cena 40.- Kč/m2 + 19 % DPH. Veškeré
náklady se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2008 - 173 ]
p. p. 2325/1, p. p. 2325/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro pí
a p.
v k. ú. Trutnov na části p. p. 2325/1 v délce 43 m, šíři 2.16 m a na části p. p. 2325/2
v délce 7 m, šíři 2.16 m za účelem práva uložení, údržby, oprav a provozování plynovodní
přípojky. Jednotková cena 50.- Kč/m2 + 19 % DPH. Veškeré náklady se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2008 - 174 ]
p. p. 2070/5 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. DUPETO, s. r. o., na částech p. p.
2070/5 v délce 24 m, šíři 3 m, p. p. 2343/3 v délce 27 m, šíři 3 m a p. p. 2468/1 v délce
163 m a šíři 3 m v k. ú. Trutnov za účelem práva uložení, údržby, oprav a provozování
optického kabelu. Jednotková cena 133.33 Kč/m2 + 19 % DPH. Veškeré náklady se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2008 - 175 ]
p. p. 8/3, k. ú. Volanov
rada města
9

souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro p.
na části p. p. 8/3 v k. ú.
Volanov v délce 42 m, šíři 3.050 m za účelem práva uložení, údržby, oprav a provozování
vodovodní přípojky. Jednotková cena 33.33 Kč/m2 + 19 % DPH. Veškeré náklady se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2008 - 176 ]
p. p. 200/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
nesouhlasí
*
01.01
s pronájmem části p. p. 200/3 (cca 300 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova

*
.

[ 2008 - 177 ]
p. p. 2213/14, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
s opravou usnesení 2008-61/2 ze dne 28.1.2008 - oprava příjmení žadatele - z
na
.

*

[ 2008 - 178 ]
p. p. 1807/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpovědí z nájemního vztahu
.
v souladu s čl. VI., bod 1
nájemní smlouvy č. 250074, t.j. s jednoměsíční výpovědní lhůtou, kde předmětem
pronájmu je část p. p. 1807/4 (2082 m2) v k. ú. Trutnov a nájemné činí 6246,- Kč/rok.
Nájemce fyzicky předá pronajatý pozemek zpět pronajímateli nejpozději do 31.3.2008.
trvá
*
02.01
*
na úhradě dlužného nájemného za období od 1.1.2007 do 31.3.2008 ve výši 7807,50 Kč
nejpozději do 25.3.2008. V případě, že nájemce neuhradí dlužné nájemné do stanoveného
termínu vymáhat úhradu dlužné částky soudní cestou.
[ 2008 - 179 ]
p. p. 1845/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene práva vstupu a vjezdu na část p.p. 1845/1 o
ploše 64 m2 v k. ú. Horní Staré Město, ul. Za Komínem, a práva trvalého uložení a provozu
stavby zemního teplovodního potrubí pod názvem "TEPLOFIKACE čp. 399 ul. Za
Komínem". Oprávněným z věcného břemene bude firma ČEZ, a. s., Duhová 2/1444,
Praha 4. Veškeré poplatky spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Jednotková cena 133.33 Kč/m2 + 19 % DPH.
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[ 2008 - 180 ]
p.p. 1675/1, p. p. 13/9, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene práva vstupu a vjezdu na část p. p. 1675/1 o
ploše 152 m2 a část p. p. 13/9 o ploše 22 m2 a práva trvalého uložení a provozu stavby
horkovodního potrubí v rámci akce "Teplofikace objektů ul. Kolmá", která je vedena
k domům čp. 266, čp. 2, čp. 3, ul. Kolmá, vše v k. ú. Poříčí u Trutnova. Oprávněným
z věcného břemene bude firma ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, Praha 4. Veškeré poplatky
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Jednotková cena 133.33 Kč/m2
+ 19 % DPH.
Bytové záležitosti
[ 2008 - 181 ]
,
rada města
souhlasí
*
01.01
s prominutím placení poloviny poplatku z prodlení z dluhu na nájemném z bytu
p.
ve výši 3486,- Kč.

*

[ 2008 - 182 ]
trv. bytem
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nové nájemní smlouvy s nájemným ve výši 820,- Kč na dobu určitou od
1.2.2008 do 31.1.2009 na sociální byt o vel. 1+1 se sníženou kvalitou (dříve III. kat.) na
adrese
,
s pí
Majetek města - různé
[ 2008 - 183 ]
MBP Trutnov s. r. o. - veřejná zakázka
rada města
schvaluje
*
01.01
*
podmínky zadávacího řízení k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Oprava výtahu - Dělnická 161, Trutnov" dle předloženého návrhu
jmenuje
*
02.01
komisi pro otevírání obálek dle předloženého návrhu
*
02.02
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu
11

*
*

[ 2008 - 184 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zařazením objektu vinotéka "U hroznu", zastoupená pí
,
čp.
, do I. kategorie dle ceníku služeb za monitorování signálu
z elektronické zabezpečovací signalizace na pult centralizované ochrany.
[ 2008 - 185 ]
Nájemné za nebytové prostory
rada města
stanovuje
*
01.01
pro období od 1.7.2008 rozhodovací koeficient K r = 1/1.028, nájemné za nebytové
prostory nebude zvýšeno

*

Finanční záležitosti
[ 2008 - 186 ]
Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007 a rozdělení zisků do fondů
dle předloženého návrhu
Různé
[ 2008 - 187 ]
Městská knihovna Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
nákup zařízení elektronické ochrany knihovního fondu Městskou knihovnou v Trutnově
[ 2008 - 188 ]
Návrh na vyřazení neupotřebitelných majetkových předmětů
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení neupotřebitelných majetkových předmětů uvedených v návrhu z evidence do
výše 20000,- Kč
*
01.02
*
převedení výnosů z prodeje majetku do reprodukčního fondu příspěvkové organizace Dům
kultury Trutnov (návrh 4/08)
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doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.04.2008 *
schválit vyřazení neupotřebitelných majetkových předmětů uvedených v návrhu v hodnotě
nad 20000,- Kč.
[ 2008 - 189 ]
Školské rady při ZŠ
rada města
schvaluje
*
01.01
dodatek č. 1 Volebního řádu školské rady dle předloženého návrhu

*

ukládá
*
02.01 Urč:ředitelé ZŠ
T:10.03.2008 *
zajistit uskutečnění voleb do školských rad dle platného volebního řádu
jmenuje
*
03.01
za zřizovatele členy školských rad při ZŠ dle předloženého návrhu

*

[ 2008 - 190 ]
Zápis do Mateřské školy Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
s místem, termínem a dobou trvání zápisu do Mateřské školy Trutnov na školní rok
2008/2009 dle předloženého návrhu

[ 2008 - 191 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
prodej kaktusů a rostlin z vlastní drobné pěstitelské činnosti p.
ulici (před prodejnou OD ELMONT) v období od 1.4.2008 do 30.9.2008.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
informovat žadatele o rozhodnutí rady města

*

*
na Horské

T:10.03.2008 *

[ 2008 - 192 ]
Podchod pro pěší - Šestidomí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením "Dohody na provedení stavby" se Správou železniční dopravní cesty s. o.
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Praha na akci "Trutnov - podchod pro pěší pod železniční tratí v ul. Horská - Šestidomí",
umístěné na pozemcích p. č. 2185/18 a 2186 v k. ú. Trutnov (LV 445)
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:10.03.2008 *
zajistit uzavření „Dohody na provedení stavby“ se Správou železniční dopravní cesty s. o.
Praha
[ 2008 - 193 ]
Regulační plán městské památkové zóny
rada města
bere na vědomí
*
01.01
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek

*

schvaluje
*
02.01
*
výsledek výběrového řízení na zpracovatele územně plánovací dokumentace "Regulační
plán městské památkové zóny v Trutnově"
*
02.02
*
firmu TENET, spol. s r. o., Horská 64, Trutnov s nabídkovou cenou 1023400,- Kč vč. DPH
na 1. místě
*
02.03
*
firmu URBANPLAN, spol. s r. o., Komenského 266, Hradec Králové s nabídkovou cenou
1404200,- Kč vč. DPH na 2. místě
ukládá
*
03.01 Urč:Ing. Franc
T:10.03.2008 *
zajistit uzavření smlouvy s vítěznou firmou TENET, spol. s r.o., Trutnov
[ 2008 - 194 ]
Kulturní a kongresové centrum
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě
vysokého napětí pro Kulturní a kongresové centrum v Trutnově
*
01.02
*
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení pro
Kulturní a kongresové centrum v Trutnově

ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:10.03.2008 *
zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o připojení s firmou ČEZ Distribuce, a. s.,
Plzeň
*
02.02 Urč:Ing. Franc
T:10.03.2008 *
zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci s firmou ČEZ Distribuce, a. s.,
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Plzeň za cenu cca 430000,- Kč
[ 2008 - 195 ]
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 p.

T:10.03.2008 *
dle předloženého návrhu

[ 2008 - 196 ]
Komise RM
rada města
bere na vědomí
*
01.01
ukončení členství pí Mileny Tylšové v komisi pro občanské záležitosti

*

jmenuje
*
02.01
*
sl. Janu Burešovou členkou komise pro občanské záležitosti s platností od 26. 2.2008
[ 2008 - 197 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 10.3.2008 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

