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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2007 - 561 ]
Voletinská čp. 255
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.05.2007 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 255 na st. p. 267/1 v ul. Voletinská, spolu s pozemky st. p. 267/1, st.
p. 267/2, p. p. 183/10 a p. p. 183/11, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 20.9.2004, do spoluvlastnictví nájemcům domu:

za navýšenou cenu 794976,- Kč při slevě dle zásad pro prodej..., § 14, odst. 3 za 635981,- Kč. Cena byla
navýšena v souladu s usnesením MZ č. 2000-258/6.
[ 2007 - 562 ]
Mladobucká čp. 157
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.05.2007 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 157 a zděné kolny, vše na st. p. 180/1 v ul. Mladobucká, spolu s
pozemky st. p. 180/1 a p. p. 329/2, v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 12.4.2001, do vlastnictví
, za schválenou cenu 658114,- Kč.
[ 2007 - 563 ]
Železničářská - zděné kolny na st. p. 5581 a další
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.05.2007 *
schválit doplnění usnesení zastupitelstva města 2007-60/2 ze dne 16.4.2007 o další kupující:
- původně
, nyní
- původně
, nyní
[ 2007 - 564 ]
Horní Malá Úpa - rekreační chata čp. 26
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.05.2007 *
schválit zveřejnění záměru prodeje rekreační chaty čp. 26 na st. p. 25, spolu se st. p. 25 a p. p. 76/1 o
2
2
2
2
výměře 6851 m , p. p. 76/2 o výměře 3384 m , p. p. 76/3 o výměře 530 m a p. p. 419 o výměře 83 m , vše v
k. ú. Horní Malá Úpa, obec Malá Úpa, obecným zveřejněním na dobu min. 30 dnů s nabídkovou cenou
5000000,- Kč. Záměr bude zveřejněn za podmínky vzdání se (neuplatnění) předkupního práva k
nezastavěným pozemkům orgánem ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
§ 61, odst. 1., v tomto případě Správou Krkonošského národního parku
4

*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:28.05.2007 *
schválit zveřejnění záměru učinění nabídky zákonného předkupního práva státu dle § 61,
zákona č. 114/1992 Sb. na pozemky p. p. 76/1 a p. p. 76/2 v k. ú. Horní Malá Úpa, obec
Malá Úpa, za nabídkovou cenu 507236,- Kč, zjištěnou posudkem soudního znalce, ČR - Správě
Krkonošského národního parku. Zveřejnění bude provedeno na dobu min. 15 dnů.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2007 - 565 ]
Bulharská čp. 65
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 65 Bulharská, umístěné v I. a II. NP o celkové
2
2
2
výměře 113.40 m (v I. NP 1 prodejna 109.10 m a 2 výlohy o celkové výměře 2.00 m , ve II. NP WC o
2
2
výměře 1.20 m a umývárna 1.10 m ) s p.
, ke dni
uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 65 Bulharská, umístěné v I. a II. NP o
2
2
2
celkové výměře 113.40 m (v I. NP 1 prodejna 109.10 m a 2 výlohy o celkové výměře 2.00 m , ve II. NP WC
2
2
o výměře 1.20 m a umývárna 1.10 m ) obchodní firmě Sport Plecháč s. r. o., se sídlem Horská 883,
2
2
Trutnov, na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 2190,- Kč/m /rok za prodejnu, výlohy, 685,- Kč/m /rok za
soc. zařízení včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování prodejny
textilní konfekce. 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
[ 2007 - 566 ]
Volanov bez čp. - zděný objekt na st. p. 213
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na zděný objekt, umístěný na st. p. 213 v k. ú. Volanov, o zastavěné ploše
2
655 m , s p.
Š
, na dobu určitou 5 let za nájemné dohodou ve
výši 24000,- Kč/rok za celý objekt včetně uplatnění meziroční inflačního nárůstu nájemného za účelem
provozování chovu vepřů. Nájemce bude po celou dobu nájemního vztahu provádět veškeré opravy a
údržbu objektu na vlastní náklady s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebudou tyto náklady
nájemci uhrazeny.
[ 2007 - 567 ]
Palackého čp. 79
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 79 Palackého, Trutnov, umístěné v I. NP o celkové
2
2
2
2
2
výměře 89.25 m (2 prodejny 37.24 m , 32.76 m , 2 výlohy o celkové výměře 1.75 m , 1 sklad 14.10 m a 1
2
soc. zařízení 3.40 m ) s obchodní firmou
-GARDEN, Svaté Pole - Budínek 80,
Dobříš, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši 175000,- Kč/rok za celý nebytový prostor
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování podnikové prodejny pro
zahrádkáře firmy NOHEL-GARDEN. 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.
*
01.02
*
2
u nebytového prostoru v čp. 79 Palackého, umístěného v I. NP o celkové výměře 89.25 m s uzavřením
podnájemní smlouvy na celý nebytový prostor za stejných nájemních podmínek mezi nájemcem obchodní
firmou
- NOGEL-GARDEN, Svaté Pole - Budínek 80, Dobříš a podnájemcem
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Nebytové prostory - různé
[ 2007 - 568 ]
M. Gorkého čp. 261
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s převodem nájemního práva s odkládací podmínkou k nebytovému prostoru M. Gorkého 261, Trutnov, ze
současného nájemce p.
na věřitele obchodní firmu p. k. Solvent
s. r. o., se sídlem K Žižkovu 9/640, Praha 9.
Pozemky - záměr města
[ 2007 - 569 ]
p. p. 101 a další, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města směnu pozemků, t.j. cca 13000 m z p. p. 101 v majetku společnosti
2
ARKADIA a. s., za část p. p. 179/29 a část p. p. 179/28 v celkové výměře cca 13000 m ve vlastnictví města
Trutnov, vše v k. ú. Dolní Staré Město. Náklady spojené s převodem budou obě strany hradit jednou
polovinou.
[ 2007 - 570 ]
p. p. 659/4, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 659/4 (771 m ) v k. ú. Horní Staré Město Českému
zahrádkářskému svazu, ZO Horní Staré Město, osada Peklo, k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za
2
nájemné 0.30 Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být povolena
pronajímatelem.
[ 2007 - 571 ]
p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2189/28 (cca 60 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
2
na dobu určitou 5 let k zahrádkářským účelům za 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv
výstavba nebo výsadba stromů není povolena. V případě, že z pronajatého pozemku nebude do 20.7.2007
2
odstraněn objekt stávající chatky, bude nájemci doúčtováno nájemné pod chatkou (cca 9 m ) ve výši 10,2
Kč/m /rok.
*
01.02
*
s ukončením smluvního vztahu s
dohodou k 30.6.2007, která má dle nájemní
2
smlouvy č. 260075 pronajatou část p. p. 2189/28 (cca 60 m ) v k. ú. Trutnov
[ 2007 - 572 ]
p. p. 1507/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1507/4 (cca 81 m ) v k. ú. Trutnov, ul. M. Gorkého,
Společenství vlastníků jednotek čp. 259 - 260 ul. M. Gorkého v Trutnově, pozemek pod okapovým
2
chodníčkem (betonová plocha u domu) za kupní cenu 1,- Kč/m . Kupující hradí veškeré poplatky spojené s
převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 573 ]
p. p. 2090/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2090/4 (cca 82 m ) v k. ú. Trutnov, ul. P. Holého,
Společenství vlastníků jednotek P. Holého 439 - 443 Trutnov, pozemek pod okapovým chodníčkem, za
2
kupní cenu 1,- Kč/m . Kupující hradí veškeré poplatky spojené s převodem vyjma daně z převodu
nemovitostí.
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[ 2007 - 574 ]
p. p. 2258/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
2
neschválit prodej části p. p. 2258/1 (3 m ) v k. ú. Trutnov, Nové Dvory,
2
za kupní cenu 250,- Kč/m .

T:28.05.2007 *

souhlasí
*
02.01
*
2
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2258/1 (3 m ) v k. ú. Trutnov, Nové Dvory,
, ale jen v tom případě, že jmenovaní písemně potvrdí kupní cenu ve výši
2
600,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 575 ]
p. p. 245, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 245 (cca 70 m ) v k. ú. Dolní Staré Město Českému
zahrádkářskému svazu - ZO Horní Staré Město k rozšíření vlastních pozemků, které budou ve vlastnictví
2
členů ČZS ZO Horní Staré Město, za nabízenou kupní cenu 80,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky
spojené s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 576 ]
p. p. 884/37, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 884/37 (524 m ) v k. ú. Trutnov, Kryblice, ul. Mánesova,
2
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv
výstavba nebo výsadba stromů musí být písemně odsouhlasena pronajímatelem.
*
01.02
*
s ukončením smluvního vztahu s p.
dohodou k 30.6.2007, který má dle nájemní
2
smlouvy č. 250050 pronajatou p. p. 884/37 (524 m ) v k. ú. Trutnov
[ 2007 - 577 ]
p. p. 320/1, p. p. 320/3, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 320/1 (cca 320 m ) a část p. p. 320/3 (cca 310 m ) v k.
ú. Horní Staré Město, ul. Mladobucká, p.
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za
2
nájemné 2,- Kč/m /rok. Jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být písemně povolena
pronajímatelem.
[ 2007 - 578 ]
p. p. 320/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 320/1 (cca 150 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul.
2
Mladobucká, p.
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 2,- Kč/m /rok.
Jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být písemně povolena pronajímatelem.
[ 2007 - 579 ]
p. p. 681/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.05.2007 *
2
neschválit prodej části p. p. 681/1 (cca 250 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Horní
2
za kupní cenu 150,- Kč/m .
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souhlasí
*
02.01
*
2
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 681/1 (cca 230 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnov, ul. Horní,
, ale jen v tom případě, že jmenovaní písemně odsouhlasí kupní cenu ve výši
2
250,- Kč/m . Šíře pozemku nesmí být větší jak 5.5 m. Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem
vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 580 ]
st. p.
k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
2
neschválit prodej st. p.
(88 m ) v k. ú. Lhota u Trutnova
2
cenu 60,- Kč/m .

T:28.05.2007 *
za kupní

souhlasí
*
02.01
*
2
se zveřejněním záměru města prodat st. p.
(88 m ) v k. ú. Lhota u Trutnova
pozemek pod objekty žadatelů (přístavba s garáží, kůlna) a dvůr, ale jen v tom případě, že
2
písemně odsouhlasí kupní cenu ve výši 125,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem
vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 581 ]
p. p. 835/2, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
2
neschválit prodej p. p. 835/2 (73 m ) v k. ú. Volanov

T:28.05.2007 *
do doby realizace plynofikace

souhlasí
*
02.01
2
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 835/2 (73 m ) v k. ú. Volanov
2
manipulační plochu a jako zahradu na dobu neurčitou za nájemné 2,- Kč/m /rok

*
na

Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2007 - 582 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.05.2007 *
souhlasit s výkupem p. p
v k. ú. Trutnov od spoluvlastníků p.
2
za kupní cenu 250,- Kč/m s tím, že veškeré náklady spojené s výkupem
hradí město Trutnov.
[ 2007 - 583 ]
st. p.
, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.05.2007 *
2
schválit prodej st. p.
(76 m ) v k. ú. Volanov p.
(zastavěná plocha pod čp.
) za
2
kupní cenu 200,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem vyjma daně z převodu
nemovitostí.
[ 2007 - 584 ]
p. p. 245, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.05.2007 *
2
schválit prodej části p. p. 245 (cca 60 m ) v k. ú. Dolní Staré Město Českému zahrádkářskému svazu - ZO
Horní Staré Město k zajištění přístupu k pozemkům, které budou ve vlastnictví členů ČZS ZO Horní Staré
2
Město, za nabízenou kupní cenu 80,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem vyjma
daně z převodu nemovitostí.
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[ 2007 - 585 ]
p. p. 216/4 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.05.2007 *
2
2
schválit směnu p. p. 216/4 (914 m ) a části p. p. 2471 (cca 570 m ) v k. ú. Trutnov, které jsou ve vlastnictví
2
2
města Trutnov, za část p. p. 221/5 (cca 257 m ) a část p. p. 2801 (cca 23 m ) v k. ú. Trutnov ve vlastnictví
společnosti RAMPOUCH s. r.o. a za následujících podmínek:
- odchylka výměr směnovaných pozemků v majetku společnosti RAMPOUCH s. r. o. po zaměření
geometrickým plánem se povoluje ± 15 %
- nemovitosti budou vzájemně směněny bez finančního vyrovnání
- náklady spojené se směnou pozemků včetně správního poplatku za vklad smlouvy do katastru nemovitostí
uhradí oba účastníci smlouvy, každý jednou polovinou, před podpisem směnné smlouvy
- daň z převodu nemovitostí uhradí oba účastníci smlouvy, každý jednou polovinou
[ 2007 - 586 ]
p. p. 2732/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.05.2007 *
2
schválit prodej části p. p. 2732/1 (cca 70 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Lípová, obchodní firmě Macejko s. r. o.
2
Trutnov k rozšíření vlastních pozemků za nabízenou kupní cenu 1500,- Kč/m s tím, že část sousedící s
pronájmem pí Bezdíčkové bude představovat šíři max. do 2 m, t.j. ke stávajícímu oplocení. Druhá část
odprodávané parcely bude v šíři max. do 3 m. Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem vyjma
daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 587 ]
p. p. 1505/45, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.05.2007 *
2
neschválit prodej části p. p. 1505/45 (cca 20 m ) v k. ú. Trutnov, Kryblice, ul. Bří Čapků, ke zřízení
parkovacího místa p.
nesouhlasí
*
02.01
*
2
s pronájmem části p. p. 1505/45 (cca 20 m ) v k. ú. Trutnov, Kryblice, ul. Bří Čapků, ke zřízení parkovacího
místa p.
[ 2007 - 588 ]
p. p. 1787/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
2
s pronájmem části p. p. 1787/1 (cca 50 m ), části p. p. 1787/2 (cca 200 m ) a části p. p. 1788/1 (cca 250 m )
v k. ú. Trutnov
k úpravám kolem komerčního objektu čp. 537. Úpravy se
2
týkají opěrné zdi, chodníku z dlažby BEST o ploše cca 72 m , vyhrazených parkovacích stání z dlažby BEST
2
2
2
o ploše cca 134 m , vybudování letní terasy o ploše cca 32 m , zelené plochy o ploše cca 250 m a osvětlení
prostoru s tím, že jmenovaní na své náklady zároveň vybudují 6 náhradních parkovacích míst včetně otočky
v ul. Královédvorská a za následujících podmínek:
- k vydání stavebního povolení a realizaci stavby bude uzavřen pronájem na dobu určitou 3 roky od 1.7.2007
2
do 30.6.2010 za nájemné 30,- Kč/m /rok
- termín kolaudace stavby 30.6.2010.
- v případě nedodržení termínu kolaudace se pronájem prodlouží na dobu neurčitou se smluvní pokutou
1000,- Kč/měsíc
2
2
- po kolaudaci odprodat pozemky za kupní cenu 500,- Kč/m u zatravněných pozemků a za 1500,- Kč/m u
zastavěných pozemků.
- kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
Podmínkou prodeje bude vybudování náhradních parkovacích míst.
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2007 *
2
2
schválit prodej části p. p. 1787/1 (cca 50 m ), části p. p. 1787/2 (cca 200 m ) a části p. p. 1788/1 (cca 250
2
2
m ) v k. ú. Trutnov
za kupní cenu 500,- Kč/m u zatravněných pozemků a
2
za 1500,- Kč/m u zastavěných pozemků. Kupní smlouva bude uzavřena do 60 dnů po doložení kolaudace
stavebních úprav kolem komerčního objektu čp. 537 (úpravy se týkají opěrné zdi, chodníku z dlažby BEST o
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2

2

ploše cca 72 m , vyhrazených parkovacích stání z dlažby BEST o ploše cca 134 m , letní terasy o ploše cca
2
2
32 m , zelené plochy o ploše cca 250 m a osvětlení prostoru). Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2007 - 589 ]
p. p. 2471, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 2471 (cca 150 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Polská, obchodní firmě Centrum čelistní
ortopedie a dětské stomatologie v Trutnov, spol. s r. o., k zajištění zázemí dětské stomatologie, zachování a
2
údržbě stávající zeleně a stromů na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok. Ve smlouvě bude zakotveno
právo vstupu a vjezdu pro Východočeskou plynárenskou a. s. k objektu plynové stanice.
[ 2007 - 590 ]
p. p. 172/1, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
2
s pronájmem části p. p. 172/1 (cca 350 m ) v k. ú. Bojiště u Trutnova p.
na zázemí u
2
domu, k zahrádkářským a rekreačním účelům na dobu neurčitou za nájemné 1,- Kč/m /rok. Jakákoliv
výstavba nebo výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2007 - 591 ]
st. p. 4872,k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
2
s pronájmem st. p. 4872 (64 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Strojnická, firmě ZERO Trutnov I., s. r. o., k
podnikatelské činnosti umístění prodejního stánku (potraviny) od 16.5.2007 na dobu určitou 4 roky za
2
nájemné 400,- Kč/m /rok.

*

*

[ 2007 - 592 ]
p. p. 19/1, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 19/1 (cca 150 m ) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou, nacházející se mezi čp. 1 a
přemostěním řeky Úpy, p.
k sečení trávy a údržbě pozemku na dobu neurčitou za nájemné
2
1,- Kč/m /rok. Jakákoliv výstavba, výsadba stromů nebo užívání pozemku k podnikatelským záměrům není
povoleno.
[ 2007 - 593 ]
p. p. 103, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p. p. 103 (487 m ) v k. ú. Volanov p.
k zahrádkářským účelům na dobu
2
neurčitou za nájemné ve výši 1,- Kč/m /rok. Jakákoliv výstavba, výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
[ 2007 - 594 ]
p. p. 37 a další, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
s pronájmem části p. p. 37 (cca 2281 m ) a p. p. 38 (42 m ) v k. ú. Babí
2
2
na dobu neurčitou, z toho cca 879 m k zahrádkářským účelům za nájemné 1,- Kč/m /rok a
2
2
cca 1759 m k sečení trávy za nájemné 0.10 Kč/m /rok. Jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být
2
odsouhlasena pronajímatelem. Předmětem pronájmu nebude část p. p. 37 (315 m ), z které nově vznikne p.
2
p. 3087 (315 m ).
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[ 2007 - 595 ]
p. p. 1333, p. p. 106/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
s pronájmem části p. p. 1333 (cca 8000 m ) a p. p. 106/1 (9806 m ) v k. ú. Horní Staré Město příspěvkové
organizaci Vyšší odborná škola a Střední lesnická škola Trutnov, Lesnická 9, IČ 60153296, za účelem výuky
studentů lesnické školy na dobu určitou do 31.12.2034 za nájemné 200,- Kč/ha/rok.
[ 2007 - 596 ]
st. p. 112, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části st. p. 112 (3 m ) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, k umístění jednoho reklamního
poutače typu "A" (1x na st. p. 112) a stupínku před prodejním pultem "Jadranské cukrárny KUKCJICA“ p.
na dobu určitou v případě reklamního poutače typu "A" na dobu 337 dnů a to od 14.6.2007 do
15.5.2008. V případě stupínku na 109 dnů a to od 14.6.2007 do 30.9.2007, obojí za nájemné ve výši 3,2
Kč/m /den.
nesouhlasí
*
02.01
*
2
s umístěním 2 reklamních poutačů typu "A" Jadranské cukrárny KUKCJICA na části st. p. 114 (1 m ) v k. ú.
Trutnov, Krakonošovo náměstí
[ 2007 - 597 ]
st. p. 168, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části st. p. 168 (1 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého, k umístění stojanu na vystavení oblečení
před čp. 79 p.
- ORIGINAL FASHION OUTLET na dobu určitou 166 dnů a to do 19.5.2007
2
do 31.10.2007 za nájemné ve výši 3,- Kč/m /den, t.j. celkem 498,- Kč s tím, že stojan bude umístěn mezi
nosnými sloupy podloubí.
[ 2007 - 598 ]
st. p. 168, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části st. p. 168 (3 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého, k umístění stojanu na vystavení jarní
sadby a výpěstků před čp. 79,
- Zahrádkářské potřeby, na dobu určitou 17 dnů a to od
2
30.5.2007 do 15.6.2007 za nájemné ve výši 3,- Kč/m /den, t.j. celkem 153,- Kč.
[ 2007 - 599 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 2227/3 (1 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, k umístění reklamního poutače typu "A"
společnosti KMC, spol. s r. o., se sídlem v Trutnově na dobu určitou 216 dnů a to od 30.5.2007 do
2
31.12.2007, za nájemné ve výši 3,- Kč/m /den, t.j. celkem 648,- Kč.
[ 2007 - 600 ]
p. p. 2337/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 2337/3 (25 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Pražská, k umístění letní předzahrádky před
cukrárnou - kavárnou DAVÍDEK
na dobu určitou 124 dnů, a to od 30.5.2007 do
2
30.9.2007, za nájemné ve výši 1.50 Kč/m /den, t.j. celkem 4650,- Kč.
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[ 2007 - 601 ]
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, k umístění reklamního poutače typu "A"
společnosti AD reklama s. r. o. se sídlem v Trutnově na dobu určitou 337 dnů, a to od 15.6.2007 do
2
16.5.2008, za nájemné ve výši 3,- Kč/m /den, t.j. celkem 1011,- Kč.
[ 2007 - 602 ]
p. p. 2090/2 a další, k.ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
2
s výpůjčkou částí p. p. 2090/2 (11.48 m ), p. p. 2090/4 (805.23 m ), p. p. 2090/9 (83.54 m ), p. p. 2090/16
2
2
2
(415.62 m ), p. p. 2090/18 (247.84 m ), p. p. 2090/19 (5.27 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Prokopa Holého, k
umístění lešení za účelem zateplení objektů s čp. 439, 440, 441, 442, 443 + zábor bezpečného prostoru
vypočteného požární zprávou pro Společenství vlastníků jednotek P. Holého 439 - 443 Trutnov na dobu
určitou 155 dnů a to od 30.5.2007 do 31.10.2007.
[ 2007 - 603 ]
p. p. 722/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s výpůjčkou části p. p. 722/2 (160 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Náchodská, k umístění lešení za účelem zateplení
panelového domu čp. 347, pro
se sídlem v Kocléřově na dobu určitou 91 dnů a to od 2.6.2007
do 31.8.2007
[ 2007 - 604 ]
p. p. 2633/8 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s výpůjčkou částí p. p. 2633/8, p. p. 2633/9, st. p. 4372, st. p. 4373, st. p. 4374 o celkové výměře 150 m v k.
ú. Trutnov, ul. Michnova, k umístění lešení za účelem zateplení panelového domu čp. 804, 805 a 806 pro
VHH THERMONT s. r. o. se sídlem v Troubelicích na dobu určitou 30 dnů a to do 1.6.2007 do 30.6.2007.
[ 2007 - 605 ]
p. p. 2084, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s výpůjčkou části p. p. 2084 (100 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Tichá, k umístění lešení za účelem
zateplení panelového domu čp. 525 a 526 pro VHH THERMONT s. r. o. se sídlem v Troubelicích na dobu
určitou 30 dnů a to od 1.6.2007 do 30.6.2007.
[ 2007 - 606 ]
p. p. 912/4, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene na dobu pěti let ve prospěch
,
spočívajícího v právu vstupu, údržby a oprav stavby podzemní kanalizace v k. ú. Bojiště u Trutnova na části
2
2
p. p. 912/4 o ploše cca 10 m . Jednotková cena 33,- Kč/m + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2007 - 607 ]
p. p. 349/37, k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnov jako oprávněného, spočívajícího v
právu uložení a provozu stavby vodovodního řadu v k. ú. Oblanov na p. p. 349/37 v délce cca 120 m, šíři 3.1
m. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku, který na náklady oprávněného zajistí Pozemkový fond
ČR včetně nákladů na správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí ve výši 500,- Kč.
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[ 2007 - 608 ]
p. p. 323/2, st. p. 29, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch
, spočívajícího v právu
uložení a provozu stavby kanalizační přípojky v k. ú. Horní Staré Město na části p. p. 323/2 a st. p. 29 v
2
délce 5 m, šíři 3.1 m. Jednotková cena činí 40,- Kč/m + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2007 - 609 ]
p. p. 1792/1, 1793/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a. s. Děčín, spočívajícího v právu
uložení a provozu stavby podzemního kabelového vedení NN v k. ú. Horní Staré Město na dotčených
2
pozemcích p. p. 1792/1 a p. p. 1793/1 v délce 81 m, šíři 2 m. Jednotková cena činí 117.- Kč/m + 19 % DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2007 - 610 ]
p. p. 108/5, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podnájmem mezi společností Damping s. r. o. a p.
na část pozemku p. p. 108/5 v k.
2
ú. Trutnov o výměře 29 m , který bude užíván k umístění letní předzahrádky před restaurací "Pohoda" na
2
dobu určitou do 30.9.2007. Podnájemné nesmí přesáhnout částku vyšší než 500,- Kč/m /rok.
[ 2007 - 611 ]
p. p. 1098/3 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy s vlastníkem pozemků Lesy Česká republika, s. p., na části p. p. 1908/3, p. p.
440/2, p. p. 1913/3, p. p. 1913/4, p. p. 476/8 a p. p. 476/3 v k. ú. Horní Staré Město za účelem výstavby
veřejného osvětlení komunikace. Nájemné bude určeno dle cenového věstníku 01/2007 MF ČR ve výši 20,2
Kč/m /rok, t.j. 3320,- Kč/rok a uzavřeno na dobu určitou od 1.6.2007 nejdéle do 31.12.2011. Smluvní vztah
bude ukončen uzavření smlouvy o věcném břemeni.
[ 2007 - 612 ]
p. p. 2471, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene, práva chůze a jízdy po části p. p. 2471 v k. ú. Trutnov pro
budoucího vlastníka části p. p. 24712 v k. ú. Trutnov společnost Rampouch s. r. o. Věcné břemeno bude
2
vymezeno geometrickým plánem v délce cca 62 m a šíři cca 3.2 m za úplatu 133.- Kč/m + 19 % DPH
Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel.
[ 2007 - 613 ]
p. p.
a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatných věcných břemen ve prospěch města Trutnov jako oprávněného, spočívajícího v
právu uložení a provozu stavby kanalizačního systému v k. ú. Bojiště u Trutnova na pozemkových parcelách:
1. p. p.
v délce 17 m, šíři 3.1 - vlastník
2. p. p.
v délce 52 m, šíři 3.1 m - vlastníci
Č
3. p. p
v délce 33.5 m, šíři 3.1 m - vlastníci
Š
za účelem uložení kanalizačního systému. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
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Pozemky - různé
[ 2007 - 614 ]
p. p. 1549/4, k. ú. Horní Staré Město
rada města
nesouhlasí
*
01.01
2
s pronájmem p. p. 1549/4 (69 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Rýchorská
[ 2007 - 615 ]
p. p. 735/1, k.ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
2
s pronájmem části p. p. 735/1 (cca 5000 m ) v k. ú. Trutnov p.
výcviku psů

*

*
ke sportovní činnosti

[ 2007 - 616 ]
p. p. 933/30, k. ú. Horní Staré Město
rada města
nesouhlasí
*
01.01
2
s pronájmem části p. p. 933/30 (cca 180 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Chrpová,
zahrádkářským účelům z důvodu, že pozemek je veřejnou zelení

Š

*
k

Bytové záležitosti
[ 2007 - 617 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
se zapůjčením holobytu p.

*

[ 2007 - 618 ]
Hluboký příkop čp. 147 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
přidělení bytových jednotek v ul. Hluboký příkop čp. 147 na základě výsledku výběrového
řízení vč. náhradníků:
byt č. 1 o vel. 1+1 I. kat., I. podlaží
měsíční nájemné
1.
4209,- Kč
2.
3510,- Kč
3.
3500,- Kč
4.
3500,- Kč
5.
3500,- Kč
6.
3142,- Kč
7.
3033,- Kč
8.
3000,- Kč
9.
3000,- Kč
10. - 11.
3000,- Kč
10. - 11.
3000,- Kč
byt č. 2 o vel. 1+1 I. kat., I. podlaží
měsíční nájemné
1.
4555,- Kč
2.
4209,- Kč
3.
4000,- Kč
4.
3510,- Kč
5.
3500,- Kč
6.
3500,- Kč
7.
3500,- Kč
14

předplacení nájemného
101016,- Kč
100000,- Kč
120000,- Kč
42000,- Kč
35000,- Kč
20000,- Kč
33333,- Kč
108000,- Kč
100000,- Kč
50000,- Kč
50000,- Kč
předplacení nájemného
13665,- Kč
101016,- Kč
8000,- Kč
100000,- Kč
120000,- Kč
42000,- Kč
35000,- Kč

*

8.
9.
10.

3142,- Kč
3033,- Kč
3000,- Kč

20000,- Kč
33333,- Kč
108000,- Kč

byt č. 3 o vel. 1+1 I. kat., II. podlaží
měsíční nájemné
1.
4555,- Kč
2.
4500,- Kč
3.
4209,- Kč
4.
4000,- Kč
5.
3510,- Kč
6.
3500,- Kč
7.
3200,- Kč
8.
3142,- Kč
9.
3033,- Kč
10.
3000,- Kč

předplacení nájemného
13665,- Kč
150000,- Kč
101016,- Kč
40000,- Kč
100000,- Kč
120000,- Kč
38400,- Kč
20000,- Kč
33333,- Kč
100000,- Kč

byt č. 5 o vel. 1+1 I. kat., III. podlaží
měsíční nájemné
1.
4600,- Kč
2.
4500,- Kč
3.
4209,- Kč
4.
4000,- Kč
5.
4000,- Kč
6.
3510,- Kč
7.
3500,- Kč
8.
3500,- Kč
9.
3142,- Kč
10.
3033,- Kč

předplacení nájemného
55200,- Kč
150000,- Kč
101016,- Kč
40000,- Kč
8000,- Kč
100000,- Kč
120000,- Kč
20000,- Kč
20000,- Kč
33333,- Kč

byt č. 6 o vel. 1+1 I. kat., III. podlaží
měsíční nájemné
předplacení nájemného
1.
4600,- Kč
55200,- Kč
2.
4500,- Kč
150000,- Kč
3.
4209,- Kč
101016,- Kč
4.
4000,- Kč
40000,- Kč
5.
3510,- Kč
100000,- Kč
6.
3500,- Kč
120000,- Kč
7.
3500,- Kč
20000,- Kč
8.
3142,- Kč
20000,- Kč
9.
3033,- Kč
33333,- Kč
10. - 11.
3000,- Kč
50000,- Kč
10. - 11.
3000,- Kč
50000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy včetně složení předplatného nájemného do tří týdnů po
vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. Pokud u žadatelů na prvních
místech budou nabídky na předplacení nájemného a měsíčního nájemného ve stejné výši, bude
postupováno losováním.
souhlasí
*
02.01
s vyřazením z výběrového řízení na nájem bytů Hluboký příkop 147
Š
Š

*
Š

[ 2007 - 619 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
se zapůjčením holobytu
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, nyní na ubytovně

*

[ 2007 - 620 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
se zapůjčením holobytu manželům
[ 2007 - 621 ]
Horská čp. 658
rada města
souhlasí
*
01.01
s převedením členského podílu původního nájemce
na novou nabyvatelku
družstvu Horní Staré Město - Horská 658, byt č. 3

, nyní na ubytovně

*

*
,
, v Bytovém

[ 2007 - 622 ]
Dlouhá čp. 573 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Dlouhá čp. 573 o vel. kk+1 I. kat. (standardní byt), č. bytu 6.0, II. podlaží, bude pronajímán
na dobu neurčitou na základě výsledku výběrového řízení formou předplacení nájemného.
[ 2007 - 623 ]
Barvířská čp. 24 - VŘ
rada města
určuje,
*
01.01
*
že byt na adrese Barvířská čp. 24 o vel. 1+2 I. kat., č. bytu 5.0, III. podlaží, bude pronajímán na základě
výsledku výběrového řízení
[ 2007 - 624 ]
Voletinská čp. 255
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s neobsazením bytu Voletinská čp. 255 o vel. 1+1 I. kat., č. bytu 4.0, II. podlaží, před prodejem tohoto domu
[ 2007 - 625 ]
Horská čp. 52
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2007-56/1 ze dne 15.1.2007 ve věci uzavření nájemní smlouvy na byt Horská 52 z
doby určité 6 měsíců na dobu určitou 2 měsíce u
za měsíční
nájemné ve výši 5000,- Kč. Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. splacení kauce do 31.7.2007,
bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí.
[ 2007 - 626 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
neschválit přidělení bytu pro
4/2003 pro postup při pronájmu obecních bytů"

T:28.05.2007 *
, mimo "Zásady č.

[ 2007 - 627 ]
rada města
ruší
*
01.01
usnesení rady města 2006-941/14 ze dne 17.7.2006 v celém znění

16

*

souhlasí
*
02.01
*
se zapůjčením bytu Horská čp. 142 o vel. 1+2 IV. kat. p.
, kde
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce a nájemné bude uhrazeno před podpisem
nájemní smlouvy.
Majetek města - různé
[ 2007 - 628 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zařazením objektu MARKID SERVIS a. s., zastoupený
do
II. kategorie dle ceníku služeb za monitorování signálu z elektronické zabezpečovací signalizace na pult
centralizované ochrany
*
01.02
*
se zařazením objektu ABA s. r. o., zastoupený
do II.
kategorie dle ceníku služeb za monitorování signálu z elektronické zabezpečovací signalizace na pult
centralizované ochrany
*
01.03
*
se změnou objednatele u objektu č. smlouvy 144/06/TU, kde místo A+K s. r. o., zast.
bude nový objednatel PRK Sigma 06 s. r. o., zast.
*
01.04
se změnou (zvýšení počtu detektorů) u smlouvy č. 93/03/TU, znějící na ZŠ V Domcích, zastoupené
ředitelkou školy
*
01.05
se zrušením smlouvy č. 17/02/TU, znějící na objekt Autocentrum na Horské, Horská 89, Trutnov
[ 2007 - 629 ]
Kooperativa, pojišťovna a. s.
rada města
souhlasí
*
01.01
s uzavřením dodatku č. 24 k pojistné smlouvě č. 5870712456 na pojištění majetku města, kterým se
upravují podmínky pojištění pro další (pátý) pojistný rok, přičemž je stanoveno celkové pojistné ve výši
2854720,- Kč po slevě za jeden pojistný rok.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Mikulecký
zajistit uzavření smlouvy s Kooperativou, pojišťovnou a. s.

*
*

*

T:04.06.2007 *

Finanční záležitosti
[ 2007 - 630 ]
Rozpočet města pro rok 2007
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
schválit úpravy rozpočtu města Trutnova pro rok 2007 dle předloženého návrhu

T:28.05.2007 *

[ 2007 - 631 ]
Obecně závazná vyhláška č. 18/2003
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.06.2007 *
schválit změnu obecně závazné vyhlášky č. 18/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
dle předloženého návrhu

17

[ 2007 - 632 ]
Finanční příspěvek - BRET CZ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
změnu usnesení rady města 2007 - 550/9 výši finančního příspěvku, kde je chybně uvedeno 50 tis. Kč.
Schválená výše finančního příspěvku na Sympozium dřevařů Prkenný důl je 15 tis. Kč pro spol. BRET CZ.
[ 2007 - 633 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč Sportovnímu klub Trut Team na činnost v roce 2007
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč Centru nezávislého života v Českém ráji a v Podkrkonoší v Jičíně na
částečné krytí nákladů spojených s dopravou důchodců z Trutnova do Jičína k odjezdu na ozdravný pobyt na
Slovensku a zpět.
neschvaluje
*
02.01
finanční příspěvek Českému svazu ochránců přírody, ZO Berušky, Trutnov na letní tábor
*
02.02
finanční příspěvek Nadačnímu fondu pro děti ZŠ Mládežnická pro ReBels Team a rybářský kroužek
Eldorádo

*
*

Různé
[ 2007 - 634 ]
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.05.2007 *
schválit poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu
[ 2007 - 635 ]
Půjčky ze SFRB - zástavní právo
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.05.2007 *
schválit vzdání se zástavního práva na bytě č. 552/51 v domě čp. 552 ul. Křižíkova Trutnov
[ 2007 - 636 ]
Půjčky ze SFRB - smlouva o půjčce
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu o poskytnutí prostředků ze SFRB včetně splátkového kalendáře pro společenství vlastníků jednotek
Železničářská 483 - 484, Trutnov
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:04.06.2007 *
zajistit uzavření smlouvy se Společenstvím vlastníků jednotek Železničářská 483-484 Trutnov
[ 2007 - 637 ]
Rekonstrukce komunikace Čs. armády
rada města
bere na vědomí
*
01.01
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
schvaluje
*
02.01
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce komunikace Čs. armády"
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*

*

*
02.02
*
vyřazení následujících nabídek pro nesplnění zadávacích a kvalifikačních podmínek:
nabídka č. 1 - firma SaM silnice a mosty a. s., Máchova 1129, 47001 Česká Lípa - v nabídce nejsou
dodrženy záruční podmínky ze zadání veřejné zakázky
nabídka č. 5 - firma FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 60200 Brno - v nabídce není
prohlášení dle § 68, odst. 2
nabídka č. 6 - M-SILNICE a. s., odštěpný závod Trutnov, Sportovní ul., 541 03 Trutnov – v nabídce není
prohlášení dle § 68, odst. 2
*
02.03
*
firmu COLAS CZ, a. s., závod Sever, Petra Jilemnického 21, 5030 1 Hradec Králové s nabídkovou cenou
25032245,- Kč vč. DPH na 1 místě výběrového řízení
*
02.04
*
firmu STRABAG a. s., odštěpný závod Ostrava, Oblast Sever, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové s
nabídkovou cenou 24954184,- Kč vč. DPH na 2. místě výběrového řízení
*
02.05
*
firmu Stavby silnic a železnic, a. s., oblast Čechy východ, závod Hradec Králové, Sušilova 1528, 500 02
Hradec Králové s nabídkovou cenou 27106335,- Kč vč. DPH na 3. místě výběrového řízení
ukládá
*
03.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou

T:15.06.2007 *

[ 2007 - 638 ]
Rekonstrukce M. Gorkého - vícepráce,..
rada města
schvaluje
*
01.01
u akce "Rekonstrukce komunikace M. Gorkého" vícepráce, rozšíření a změnu předmětu díla dle
předloženého návrhu ve výši 2420299.12 Kč vč. DPH

*

ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:15.06.2007 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou COLAS CZ a.s. Hradec Králové
[ 2007 - 639 ]
Rekonstrukce M. Gorkého - kabelové vedení NN
rada města
schvaluje
*
01.01
*
u akce "Rekonstrukce komunikace M. Gorkého" vícepráce dle předloženého návrhu v předpokládané výši
55000,- Kč
*
01.02
*
smlouvu o přeložce kabelového vedení NN dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:15.06.2007 *
zajistit uzavření smlouvy o přeložce kabelového vedení NN s ČEZ Distribuce a. s.
[ 2007 - 640 ]
Domov důchodců - vestavba garáže do koridoru,...
rada města
schvaluje
*
01.01
*
u akce "Vestavba garáže do koridoru, oprava opěrné zdi, přístřešek pro kontejnery – Domov důchodců,
Dělnická 162" vícepráce dle předloženého návrhu ve výši 122976,- Kč vč. DPH
*
01.02
*
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou SDT s. r. o.
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T:04.06.2007 *

[ 2007 - 641 ]
Domov důchodců - vestavba garáže... - komunik.sítě
rada města
schvaluje
*
01.01
*
u akce "Vestavba garáže do koridoru, oprava opěrné zdi, přístřešek pro kontejnery – Domov důchodců,
Dělnická čp. 162" - překládka podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě - vícepráce dle
předloženého návrhu ve výši 25827,- Kč bez DPH
*
01.02
*
smlouvu o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě dle předloženého
návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:15.06.2007 *
zajistit uzavření smlouvy s Telefónica 02 Czech republic, a. s. Prah
*
02.02 Urč:Ing. Franc
T:15.06.2007 *
zajistit uzavření dodatku č. 3 s firmou SDT s. r. o. po schválení rozpočtových změn
zastupitelstvem města
[ 2007 - 642 ]
Rekonstrukce komunikace Příkrá - část A
rada města
schvaluje
*
01.01
*
u akce "Rekonstrukce komunikace Příkrá - část A" vícepráce dle předloženého návrhu ve výši
45000,- Kč bez DPH
*
01.02
*
smlouvu o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě dle předloženého
návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:15.06.2007 *
zajistit uzavření smlouvy s Telefónica 02 Czech republik, a. s. Praha
*
02.02 Urč:Ing. Franc
T:15.06.2007 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 s firmou Strabag a. s. po schválení rozpočtových změn zastupitelstvem města
[ 2007 - 643 ]
Integrovaný plán rozvoje města
rada města
schvaluje
*
01.01
výsledek výběrového řízení na "Zpracování Integrovaného plánu rozvoje města Trutnov"
*
01.02
firmu DABONA s. r. o. Rychnov nad Kněžnou s nabídkovou cenou ve výši 511000,- Kč bez DPH

*
*

ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:15.06.2007 *
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou po schválení rozpočtových změn zastupitelstvem města
[ 2007 - 644 ]
Vyzývací řízení na dodavatele mikrobusů
rada města
schvaluje
*
01.01
firmu Auto Trutnov s. r. o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, vítězem vyzývacího řízení na dodavatele
mikrobusů pro Dům kultury Trutnov a Základní školy v Domcích
ukládá
*
02.01 Urč:ředitelé přísp. organizací
zajistit uzavření kupních smluv
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T:04.06.2007 *

*

[ 2007 - 645 ]
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
záměr Rady Královéhradeckého kraje transformovat regionální muzea zřizovaná Královéhradeckým krajem
a dopis
, v zastoupení vedoucího odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a
kultury Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Ing. Haně Horynové ze dne 15.5.2007
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Adamec
T:04.06.2007 *
projednat s Královéhradeckým krajem podmínky a postup případného převzetí tak, aby o případném
převzetí zřizovatelské funkce k Muzeu Podkrkonoší v Trutnově městem Trutnovem mohlo být rozhodnuto
Zastupitelstvem města Trutnova
[ 2007 - 646 ]
Stacionář pro zdravotně oslabené, DD a PS
rada města
stanovuje
*
01.01
*
maximální kapacitu poskytovaných služeb sociální péče v příspěvkových organizacích zřizovaných městem
Trutnov dle předloženého návrhu s účinností od 1. června 2007
[ 2007 - 647 ]
ZŠ V Domcích 488
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zařazením ředitelky Základní školy Trutnov, V Domcích 488 do vyšší platové třídy a to s účinností od
1.6.2007
[ 2007 - 648 ]
VŘ "ZŠ V Domcích - rekonstrukce soc. zařízení"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení na akci "Rekonstrukce sociálních zařízení Základní školy Trutnov, V Domcích
488 - III. etapa" dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Zuzana Horáková Radová
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou

T:04.06.2007 *

[ 2007 - 649 ]
Stacionář pro zdravotně oslabené, PS, DD - ZL
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:28.05.2007 *
schválit dodatky zřizovacích listin Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov,
Pečovatelské služby Trutnov a Domova důchodců Trutnov dle předloženého návrhu
[ 2007 - 650 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 4. června 2007 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

