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Majetek města
Nebytové prostory - záměr města
[ 2007 - 1072 ]
Dlouhá čp. 573
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 573 ul. Dlouhá, umístěné v I. NP o celkové
2
2
2
výměře 94.10 m (1 místnost 91.60 m a 2 sociální zařízení o celkové výměře 2.50 m ) p.
2
, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné ve výši 805,- Kč/m /rok
2
za prodejnu, 485,- Kč/m /rok za soc. zařízení, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného
za účelem provozování prodejny oděvů, textilu, obuvi, bižuterie, galanterie, cigaret, hraček, půjčovny
svatebních a maturitních šatů. 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.
[ 2007 - 1073 ]
R. Frimla čp. 816
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 816 ul. R. Frimla, umístěné v I. NP
2
2
2
2
2
o celkové výměře 113 m (3 kanceláře 54.50 m , 18.50 m , 38.00 m , 1 WC 2.00 m )
na dobu neurčitou za nájemné dohodou ve výši 40000,- Kč/rok za celý
nebytový prostor včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování
kanceláře účetní firmy. Nájemce bude hradit odpovídající poměrnou část nákladů za služby, spojenou
s užíváním nebytových prostor. 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.
[ 2007 - 1074 ]
Bulharská čp. 143
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním změny nájemného u nebytového prostoru v čp. 143 Bulharská, umístěného v I. NP o celkové
2
2
2
2
2
výměře 53.01 m (prodejna 39.55 m , sklad 8.61 m , kuchyňka 3.27 m , soc. zařízení 1.58 m )
2
, za nájemné ve výši 4800,- Kč/m /rok za prodejnu,
2
2
2
2400,- Kč/m /rok za sklad, 2500,- Kč/m /rok za kuchyňku, 1600,- Kč/m /rok za sociální zařízení včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem zřízení prodejny dárkového a dekoračního
zboží od českých výrobců (kosmetika, svíčky, ruční papír, dárkové kazety), dekorací ze sušených rostlin
vlastní výroby a dekoračních předmětů evropských dodavatelů. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu
určitou do 29.2.2012. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají beze změny.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2007 - 1075 ]
Bulharská čp. 135
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 135 Bulharská, umístěné v I. NP o celkové výměře
2
2
2
2
158.47 m (1 prodejna 75.92 m , 2 výlohy o celkové výměře 6.65 m , 1 kancelář 7.14 m , 5 skladů
2
2
2
o celkové výměře 51.19 m , 2 šatny o celkové výměře 15.99 m a 1 WC 1.58 m ) s
Š
na dobu dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši 365090,- Kč/rok za celý
nebytový prostor včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování
prodejny zdravotnických potřeb. 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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[ 2007 - 1076 ]
Národní čp. 199
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
u nebytového prostoru v čp. 199 ul. Národní, umístěného ve III. NP (kancelář č. 1) o výměře 24.80 m ,
s uzavřením podnájemní smlouvy na celý nebytový prostor za stejných nájemních podmínek mezi nájemce
a podnájemcem obchodní firmou Malosvatoňovická
s. r. o., se sídlem Zahradní čp. 135, Malé Svatoňovice, za účelem provozování kanceláře firmy
Malosvatoňovická s. r. o.
[ 2007 - 1077 ]
Palackého čp. 388
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 388 ul. Palackého, umístěné v I. NP o celkové
2
2
2
2
výměře 98.90 m (1 prodejna 47.10 m , 4 výlohy o celkové výměře 5.00 m , 1 kancelář 10.30 m , 2 chodby
2
2
2
o celkové výměře 11.90 m , 3 místnosti o celkové výměře 23.40 m a 1 WC 1.20 m ) s p.
na dobu určitou 5 let za nájemné dohodou ve výši 84000,- Kč/rok
za celý nebytový prostor včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem zřízení
prodejny DISKONT - Textil
Pozemky - záměr města
[ 2007 - 1078 ]
p. p. 2355/1, p. p. 2143/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2355/1 (cca 22 m ) a části p. p. 2143/1 (cca 20 m )
v k. ú. Trutnov, ul. Žižkova, p.
k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné
2
3,- Kč/m /rok s tím, že mezi pronajatou části p. p. 2143/1 a sušákem bude min. 1.5 m.
[ 2007 - 1079 ]
p. p. 2120/10, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 2120/10 (377 m ) v k. ú. Trutnov p.
2
k zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m /rok a k umístění zahradní chatky (cca
2
2
16 m ) za nájemné 7,- Kč/m /rok na dobu určitou do 30.9.2010. Jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů
musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2007 - 1080 ]
p. p. 38/3, k. ú. Bezděkov u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 38/3 (16 m ) v k. ú. Bezděkov u Trutnova
k rozšíření vlastních pozemků a získání vlastnictví k pozemku pod částí chatky
2
ve vlastnictví jmenovaných za nabízenou kupní cenu 200,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené
s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí. Zveřejnění zaslat nájemci pozemku.
[ 2007 - 1081 ]
p. p. 40/1, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 40/1 (807 m ) v k. ú. Studenec u Trutnova p.
Š
2
Č
k výstavbě rodinného domu za nabízenou kupní cenu 200,- Kč/m . Kupující uhradí
veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
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[ 2007 - 1082 ]
p. p. 2110/10, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
2
neschválit prodej p. p. 2110/10 (787 m ) v k. ú. Horní Staré Město
2
za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m

T:19.11.2007 *

souhlasí
*
02.01
*
2
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 2110/10 (787 m ) v k. ú. Horní Staré Město
k rozšíření vlastního pozemku, ale jen v tom případě, že jmenovaní písemně potvrdí kupní
2
cenu ve výši 300,- Kč/m . Odprodej bude realizován s nájemním vztahem. Kupující uhradí veškeré poplatky
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí. Zveřejnění zaslat nájemci.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2007 - 1083 ]
p. p. 3026/2, k. ú. Babí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
2
schválit prodej p. p. 3026/2 (281 m ) v k. ú. Babí p.
k rozšíření vlastního pozemku
2
za nabízenou kupní cenu 125,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně
z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 1084 ]
st. p. 1102 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
2
schválit prodej části st. p. 1102 (33 m ), t.j. dle geometrického plánu č. 3283-191/2007 nově vzniklou st. p.
2
2
5716 (33 m ) v k. ú. Trutnov společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Praha 2. Z celkové výměry 33 m bude
2
2
2
2
prodej 15 m pod objektem TS za 1500,- Kč/m a 18 m pod chodníčkem za 250,- Kč/m . Kupující uhradí
veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí. Před podpisem kupní smlouvy
uhradí dlužné nájemné za období od 1.1.2007 do 30.11.2007 (měsíční platba činí 1375,- Kč). Dále provede
úpravy pozemku v okolí objektu TS a chodníčku
[ 2007 - 1085 ]
st. p. 3533 a další, k. .ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
2
2
schválit prodej st. p. 3533 (258 m ), st. p. 3534/1 (257 m ) – pozemky pod domy v majetku žadatele, části
2
2
p. p. 876/7 (cca 7 m ) a části p. p. 876/8 (cca 82 m ) - pozemky pod tělesem okapového chodníčku – vše
v k. ú. Trutnov, ul. Kryblická, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 367 - 368 v ulici Kryblická v Trutnově,
2
se sídlem Kryblická 367, Trutnov, za nabízenou kupní cenu 80,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré poplatky
spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 1086 ]
st. p. 120, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
2
schválit prodej st. p. 120 (88 m ) v k. ú. Lhota u Trutnova, nacházející se naproti restauraci,
2
za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m . Jedná se o pozemek pod objekty žadatelů (přístavba
s garáží, kůlna) a dvůr. Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu
nemovitostí.
[ 2007 - 1087 ]
p. p. 1486/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
2
neschválit prodej p. p. 1486/1 (192 m ) v k. ú. Trutnov p. Josefu Nachtigalovi

T:19.11.2007 *
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*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
2
schválit prodej části p. p. 1486/1 (536 m ) v k. ú. Trutnov p.
, z toho část pozemku
2
2
2
(192 m ) před domem za kupní cenu 250,- Kč/m a část pozemku (344 m ) ve svahu za kupní cenu
2
125,- Kč/m s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí žadatel.
[ 2007 - 1088 ]
p. p. 2630, p. p. 273/265, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
2
2
schválit prodej části p. p. 2630 (cca 427 m ) a části p. p. 273/265 (cca 600 m ) v k. ú. Trutnov p.
2
za účelem rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 20,- Kč/m za těchto podmínek:
- kupující zajistí a přemístí na své náklady památník nevolnického povstání z p. p. 2630 na p. p. 2634 v k. ú.
Trutnov před domy s pečovatelskou službou, lokalita Humlův Dvůr (přesné umístění bude konzultováno
s odborem rozvoje města), a to nejpozději do 30.11.2008 (po dokončení stavby Domova důchodců)
- předmětem převodu nebude chodník podél ul. R. Frimla a ul. Hüttlova včetně plochy pro kontejnery podél
st. p. 5443 až po trafostanici a pruh pozemku kolem chodníku, nutný k jeho údržbě o šíři 1 m
- předmětem prodeje nebude pozemek pod trafostanicí včetně přístupu k ul. Hüttlova
- návrh na vklad kupní smlouvy bude zaslán na Katastrální úřad Trutnov až po přemístění památníku
- veškeré náklady spojené s převodem včetně geometrického plánu hradí kupující
[ 2007 - 1089 ]
p. p. 2075/17, st. p. 1884/4, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
2
schválit směnu pozemků v k. ú. Trutnov - p. p. 2075/17 (196 m ) v areálu MŠ v ul. Psohlavců, která je
2
v majetku SBD Trutnov, za st. p. 1884/4 (196 m ) u domu čp. 534 v ul. Národní, která je v majetku města
Trutnov. Náklady spojené s převody pozemků uhradí každá strana z jedné poloviny.
[ 2007 - 1090 ]
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
schválit směnu níže uvedených pozemků:
2
1. p. p.
(34 m ) v k. ú. Trutnov, vlastníci p.
, za p. p. 2303/7
2
2
(28 m ) a p. p. 1505/84 (6 m ) v k. ú. Trutnov, vlastník město Trutnov
2
2
2. p. p. 1496/23 (57 m ) v k. ú. Trutnov, vlastník město Trutnov, za p. p. 3119 (13 m ) v k. ú. Trutnov,
2
vlastník Bytové družstvo Kryblická 375, s doplatkem družstva za rozdílnou výměru ve výši 250,- Kč/m .
Účelem směn je vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům v rámci investiční akce města Trutnova
"Rekonstrukce ul. Svažitá, Kryblická" s tím, že smlouva bude uzavřena do 60 dnů od schválení
zastupitelstvem města. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
[ 2007 - 1091 ]
p. p. 217/1, k. ú. Libeč
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
2
schválit budoucí prodej p. p. 217/1 (154 m ) v k. ú. Libeč p.
k zřízení parkoviště pro obyvatele
domů čp. 83 a čp. 84 za následujících podmínek:
- pro vydání stavebního povolení a na realizaci stavby bude uzavřen nájemní vztah na dobu určitou
2
do 31.12.2008 za nájemné 5,- Kč/m /rok
- kolaudace stavby bude nejpozději do 31.12.2008
- v případě nedodržení termínu kolaudace se nájemní vztah prodlouží na dobu neurčitou a nájemné se zvýší
2
na 20,- Kč/m /rok
2
- po kolaudaci stavby pozemek odprodat za 125,- Kč/m
- kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí
[ 2007 - 1092 ]
p. p. 2941, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
2
schválit budoucí prodej p. p. 2941 (213 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Školní, p.
k výstavbě domu se smíšenou funkcí (provozovny, kanceláře) za následujících podmínek:
6

- pro vydání stavebního povolení a na realizaci stavby bude uzavřen nájemní vztah na dobu určitou
2
do 31.12.2009 za nájemné 30,- Kč/m /rok
- kolaudace stavby bude nejpozději do 31.12.2009
- do 60 dnů po kolaudaci stavby město vyhotoví smlouvu o prodeji pozemku a pozemek odprodá za kupní
2
cenu 1500,- Kč/m s tím, že v kupní smlouvě bude zakotveno věcné břemeno trvalého práva cesty (přístup
na dvůr a ke kůlnám) po části p. p. 2941 v k. ú. Trutnov pro vlastníky a nájemce domu čp. 69 Krakonošovo
náměstí v části obce Vnitřní Město
- kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2007 - 1093 ]
p. p. 2050 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
2
2
souhlasit s prodejem části p. p. 2050 (16 m ) a části p. p. 2053 (9233 m ), t.j. nově vzniklé p. p. 2053/3,
st. p. 1523 a st. p. 1524, vše v k. ú. Horní Staré Město, společnosti MAGNUM CZ, s. r. o., za kupní cenu
2
550,- Kč/m s tím, že kupující uhradí správní poplatek za povolení vkladu vlastnického práva, daň z převodu
nemovitostí hradí prodávající.
[ 2007 - 1094 ]
p. p. 855/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
2
neschválit prodej části p. p. 855/1 (cca 25 m ) v k. ú. Trutnov, ul. K Poříčské stráni,
k výstavbě řadové garáže
[ 2007 - 1095 ]
p. p. 2354/2, p. p. 2135/11, k. ú. Trutnov a další
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
schválit bezúplatné převody p. p. 2354/2, p. p. 2135/11 v k. ú. Trutnov, p.p. 161/6 a p. p. 161/12 v k. ú. Poříčí
u Trutnova a p. p. 1217 v k. ú. Voletiny, vše ve vlastnictví státu, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Jedná se o komunikace.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2007 - 1096 ]
p. p. 217/1, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p. p. 217/1 (154 m ) v k. ú. Libeč p.
k zřízení parkoviště pro obyvatele domů čp. 83
a čp. 84 za následujících podmínek:
- jmenovaný předloží studii parkoviště, kterou posoudí odbor rozvoje města a odbor výstavby
- pro vydání stavebního povolení a na realizaci stavby bude uzavřen nájemní vztah na dobu určitou
2
do 31.12.2008 za nájemné 5,- Kč/m /rok
- kolaudace stavby bude nejpozději do 31.12.2008
- v případě nedodržení termínu kolaudace se nájemní vztah prodlouží na dobu neurčitou a nájemné se zvýší
2
na 20,- Kč/m /rok
[ 2007 - 1097 ]
p. p. 1803/1,st. p. 5089, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
s pronájmem části p. p. 1803/1 (cca 276 m ) k zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m /rok a st. p.
2
2
5089 (24 m ) k umístění zahradní chaty za nájemné 7,- Kč/m /rok v k. ú. Trutnov, uvnitř zahrádkářské
osady,
na dobu určitou 5 let. Jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být
odsouhlasena pronajímatelem.
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[ 2007 - 1098 ]
p. p. 2617, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 2617 (cca 230 m ) v k. ú. Trutnov, Nové Dvory, ul. Dolnoměstská, p
k vybudování přístupové komunikace pro budoucí stavbu jeho rodinného domu na části p. p. 2823/1
2
na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok
[ 2007 - 1099 ]
p. p. 660, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 660 (cca 133 m ) v k. ú. Volanov
Š
na manipulační plochu
a k umístění zábran průjezdnosti komunikace (sloupky s řetízkem, oplocení) na dobu neurčitou za nájemné
2
1,- Kč/m /rok. Jakákoliv jiná výstavba není povolena s tím, že nová smlouva nahradí stávající nájemní
smlouvu č. 230491
[ 2007 - 1100 ]
p. p. 563 a další, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
2
s pronájmem p. p. 563 (13 m ), p. p. 161/5 (64 m ) a p. p. 528/2 (114 m ) v k. ú. Dolní Staré Město dvěma
společným nájemcům, t.j. firmě Varia spol. s r. o. Trutnov, Horská 35 a firmě Atrium Upa Valley s. r. o.
Trutnov, k zajištění přístupové cesty k pozemkům a objektům v majetku nájemců, na dobu určitou 4 roky
2
za nájemné 10,- Kč/m /rok pro každého společného nájemce.
[ 2007 - 1101 ]
p. p. 1220/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p. p. 1220/1 (1106 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Na Stráni, p.
k pastvě
a chovu hospodářských zvířat a umístění ohrady kolem pronajatého pozemku na dobu neurčitou za nabízené
2
nájemné ve výši 0.10 Kč/m /rok. Stavba ohrady musí být projednána na odboru výstavby. Jakákoliv jiná
výstavba nebo výsadba stromů není povolena.
[ 2007 - 1102 ]
p. p. 8/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 8/1 (cca 1 m ) v k. ú. Dolní Staré Město, ul. Za Úpou, p.
k umístění reklamní tabule s logem firmy a směrovkou k místu podnikání na dobu neurčitou za nabízené
2
nájemné 1500,- Kč/m /rok.
[ 2007 - 1103 ]
p. p. 2142/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 2142/1 (cca 2 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Žižkova, p.
k pevnému
umístění nové reklamy (směrovka k hotelu Alfa) na dobu neurčitou za nájemné 3000,- Kč/rok.
[ 2007 - 1104 ]
p. p. 2941, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p. p. 2941 (213 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Školní, p.
k výstavbě domu se smíšenou funkcí (provozovny, kanceláře) na dobu určitou do 31.12.2009 za nájemné
2
30,- Kč/m /rok a za následujících podmínek:
- kolaudace stavby bude do 31.12.2009
2
- v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se nájemné zvýšeí na 80,- Kč/m /rok v roce 2010,
8

100,- Kč/m /rok v roce 2011 a 500,- Kč/m /rok do 31.12.2014
- nebude-li kolaudace ani do tohoto termínu, bude zahájeno řízení o odstranění nedokončené stavby
na náklady nájemce, případně nájemce daruje nedokončenou stavbu městu
*
01.02
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene pro město Trutnov a nájemce domu čp. 69 (na st. p. 114),
spočívající v právu vstupu a vjezdu na část p. p. 2941 v k. ú. Trutnov, přiléhající k domu čp. 69. Dotčená část
bude vyznačena v situačním plánku, který bude nedílnou součástí smlouvy.
2

2

[ 2007 - 1105 ]
p. p. 1330, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s umístěním závory na pronajatém pozemku p. p. 1330 v k. ú. Volanov, kterou má dle nájemní smlouvy č.
250008 v pronájmu p.
Š
a zároveň s rozšířením účelu nájmu o pěstování plodin - zemědělské účely.
[ 2007 - 1106 ]
p. p. 409/4, p. p. 409/1, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce a. s., Děčín, spočívajícího v realizaci
stavby - právo uložení, údržby, oprav a provozování stavby zemního kabelového vedení NN v k. ú. Starý
Rokytník na p. p. 409/4 v délce 42 m a šíři 1 m a na p. p. 409/1 (ZE) v délce 11 m, šíři 1 m a v délce 5 m,
2
v šíři 2 m. Jednotková cena činí 50,- Kč/m + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2007 - 1107 ]
p. p. 866/1, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro
na část p. p. 866/1 v k. ú.
Volanov za účelem práva uložení, údržby, oprav a provozování kanalizační přípojky v délce 5 m, šíře 3.20 m
2
a vodovodní přípojky v délce 2 m a šíře 3.032 m. Jednotková cena 33.33 Kč/m + 19 % DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2007 - 1108 ]
p. p. 1383/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro p.
na část p. p. 1383/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova
za účelem práva uložení, údržby, oprav a provozování kanalizační přípojky v délce 2 m, šíři 3.10 m.
2
Jednotková cena 40,- Kč/m + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2007 - 1109 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:19.11.2007 *
schválit prominutí placení poloviny poplatku z prodlení z dluhu na nájemném z bytu Voletinská 410 p.
ve výši 22263,- Kč (platební rozkaz 36 RO 2348/2004)
[ 2007 - 1110 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
s uzavřením nové nájemní smlouvy s nájemným ve výši 2326,- Kč na dobu určitou od 1.11.2007
do 31.10.2008 na sociální byt na adrese V. Nezvala 281, Trutnov, s

*
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[ 2007 - 1111 ]
M. Gorkého čp. 263 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky č. 12 M. Gorkého 263, byt o vel. 1+1 I. kat. žadateli s nejvyšší nabídkou vč.
náhradníků:
1.
předplatné nájemné ve výši 252599,- Kč
2.
240000,- Kč
3.
203450,- Kč
4.
200000,- Kč
5.
120000,- Kč
6.
102548,- Kč
7.
101500,- Kč
8.
55000,- Kč
9.
17000,- Kč
10.
5000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. Pokud u žadatelů na prvních místech budou
nabídky na předplacení nájemného ve stejné výši, bude postupováno losováním.
souhlasí
*
02.01
s vyřazením z výběrového řízení na bytovou jednotku M. Gorkého 263 o vel. 1+1 p.

*

[ 2007 - 1112 ]
Pražská čp. 15 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků
na adrese:
Pražská 15 o vel. 1+2 I. kat.
měsíční nájemné
předplatné nájemné
1.
6666,- Kč
200000,- Kč
2.
5201,- Kč
52000,- Kč
3.
4201,- Kč
42000,- Kč
4.
4100,- Kč
12300,- Kč
5.
3952,- Kč
50000,- Kč
6.
3700,- Kč
26000,- Kč
7.
3600,- Kč
60000,- Kč
8.
3520,- Kč
55000,- Kč
9.
3501,- Kč
51000,- Kč
10.
3500,- Kč
100000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u více bytů na
prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou nabídnuty
dalším žadatelům v pořadí.
souhlasí
*
02.01
s vyřazením z výběrového řízení na bytovou jednotku Pražská 15 o vel. 1+2 p.

*

[ 2007 - 1113 ]
Barvířská čp. 24 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků
na adrese
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*

Barvířská 24 o vel. 1+2 I. kat.

měsíční nájemné
předplatné nájemné
1.
8153,- Kč
150000,- Kč
2. STEP, a. s.
8000,- Kč
80000,- Kč
3.
(vrátí byt 1+2)
7511,- Kč
33000,- Kč
4.
7200,- Kč
7200,- Kč
5.
7100,- Kč
63000,- Kč
6.
6852,- Kč
100000,- Kč
7.
6555,- Kč
190000,- Kč
8.
6267,- Kč
52000,- Kč
9.
6250,- Kč
75000,- Kč
10.
6000,- Kč
50000,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u více bytů
na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou nabídnuty
dalším žadatelům v pořadí.
souhlasí
*
02.01
s vyřazením z výběrového řízení na bytovou jednotku Barvířská 24 o vel. 1+2

*
Š

[ 2007 - 1114 ]
Lípová čp. 95 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků
na adrese:
Lípová 95 o vel. 1+2 I. kat.
měsíční nájemné
předplatné nájemné
1.
7100,- Kč
7000,- Kč
2.
7064,- Kč
62000,- Kč
3.
6500,- Kč
60000,- Kč
4.
6267,- Kč
52000,- Kč
5.
6250,- Kč
75000,- Kč
6.
6220,- Kč
160000,- Kč
7.
6001,- Kč
30005,- Kč
8.
6000,- Kč
6000,- Kč
9.
5767,- Kč
52000,- Kč
10.
5700,- Kč
22800,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení předplatného nájemného do tří týdnů po vyrozumění
o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u více bytů
na prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou nabídnuty
dalším žadatelům v pořadí.
souhlasí
*
02.01
s vyřazením z výběrového řízení na bytovou jednotku Lípová 95 o vel. 1+2
[ 2007 - 1115 ]
Barvířská čp. 27 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků
na adrese:
Barvířská 27 o vel. 1+1 I. kat.
1.
měsíční nájemné 6230,- Kč
2.
5200,- Kč
3.
5000,- Kč
4.
, předplatí 30000,- Kč
4567,- Kč
5.
4318,- Kč
6.
4000,- Kč
7.
3750,- Kč
8.
, předplatí 10848,- Kč
3616,- Kč

*

*
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9.
, předplatí 30000,- Kč
3567,- Kč
10.
, předplatí 55000,- Kč
3500,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. splacení kauce do deseti kalendářních dnů po vyrozumění
o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u více bytů na
prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou nabídnuty
dalším žadatelům v pořadí.
souhlasí
*
02.01
s vyřazením z výběrového řízení na bytovou jednotku Barvířská 27 o vel. 1+1
ve výši 6050,- Kč,

*
s částkou

[ 2007 - 1116 ]
Mladobucká čp. 156 - VŘ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
přidělení bytové jednotky na základě výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídkou vč. náhradníků
na adrese:
Mladobucká čp. 156 o vel. 1+2 II. kat.
1.
měsíční nájemné 5100,- Kč
2.
5000,- Kč
3.
4000,- Kč
4.
3501,- Kč
5.
3250,- Kč
6.
, předplatí 20000,- Kč
3100,- Kč
7.
, předplatí 36000,- Kč
3000,- Kč
8.
3000,- Kč
9.
2900,- Kč
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. splacení kauce do deseti kalendářních dnů po vyrozumění
o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě, že žadatel bude u více bytů na
prvních místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt. Ostatní, které si nevybere, budou nabídnuty
dalším žadatelům v pořadí.
souhlasí
*
02.01
s vyřazením z výběrového řízení na bytovou jednotku Barvířská 27 o vel. 1+1
Š

*

Majetek města - různé
[ 2007 - 1117 ]
Oprava parkoviště ul. Úpická
rada města
bere na vědomí
*
01.01
výsledek hodnocení zakázky "Oprava parkoviště ul. Úpická"

*

schvaluje
*
02.01
firmu Krkonošská stavební s. r. o. vítězem zakázky "Oprava parkoviště, ul. Úpická, Trutnov“
ukládá
*
03.01 Urč:Ing. Semerák
uzavřít smlouvu o dílo s vítěznou firmou Krkonošská stavební s. r. o.

*

T:15.10.2007 *

Finanční záležitosti
[ 2007 - 1118 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč Nadačnímu fondu pro děti při ZŠ Mládežnická na zajištění účasti
nejlepšího páru ReBels teamu na mezinárodním Světovém poháru v akrobatickém rokenrolu v Chorvatsku
v říjnu 2007
12

*
01.02
finanční příspěvek ve výši 3500,- Kč p.

na pořádání volejbalového turnaje ve Volanově

*

souhlasí
*
02.01
*
s tím, aby finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč, poskytnutý pro rok 2007 Srdíčku (sdružení pro pomoc tělesně
postiženým) na rekondiční pobyt u moře vozíčkářky
, byl použit na pobyt náhradního účastníka
p.
Různé
[ 2007 - 1119 ]
Nákup koncertního klavíru
rada města
vypisuje
*
01.01
výběrového řízení na dodávku 1 ks koncertního klavíru do Koncertní síně Bohuslava Martinů dle
předloženého návrhu
jmenuje
*
02.01
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v upraveném složení

*

[ 2007 - 1120 ]
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
rada města
schvaluje
*
01.01
zástavní smlouvu dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření zástavní smlouvy s p.

*

T:15.10.2007 *

[ 2007 - 1121 ]
Půjčky ze SFRB - smlouva o půjčce
rada města
schvaluje
*
01.01
smlouvy o poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení včetně splátkových kalendářů
*
01.02
ručení za půjčku p.
ručitelským závazkem dle předloženého návrhu
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy s
*
02.02 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy s p.
*
02.03 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy s p.

*

*
*

T:15.10.2007 *
T:15.10.2007 *
T:15.10.2007 *

[ 2007 - 1122 ]
Speciální základní škola Trutnov, Horská 160
rada města
souhlasí
*
01.01
s uzavřením podnájemních smluv Speciální základní školy, Trutnov, Horská 160 s dalšími subjekty dle
předloženého návrhu na období 3. 10. 2007 - 30.6.2008

*

[ 2007 - 1123 ]
ZŠ kpt. Jaroše
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem pořízení dlouhodobého hmotného majetku v Základní škole kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 použitý automobil Ford Expedition za cenu do 600000,- Kč vč. DPH u firmy Stolín - Auto, s. r. o. Krkonošská
770, Trutnov
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*
01.02
*
se způsobem financování tohoto majetku podle návrhu finančního odboru projednaným s ředitelem
organizace Mgr. Patákem, a to poskytnutím investiční dotace v r. 2007 v částce 600000,- Kč za podmínky,
že bude kompenzováno odvodem z investičního fondu organizace v r. 2008 dle možností až do výše
poskytnuté dotace
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Jiřímu Patákovi, řediteli T:12.11.2007 *
uzavřít s firmou Stolín - Auto, s. r. o., Krkonošská 770, Trutnov kupní smlouvu po schválení rozpočtových
změn zastupitelstvem města
[ 2007 - 1124 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
prodej dušičkových kytek před prodejnou papírnictví na Horské ulici 885 od 8.10.2007
do 26.10.2007
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
informovat žadatele o rozhodnutí rady města

T:15.10.2007 *

[ 2007 - 1125 ]
Muzeum Podkrkonoší
rada města
ustanovuje
*
01.01
T:15.10.2007 *
pracovní skupinu, která připraví soupis a harmonogram činností předcházejících převodu Muzea
Podkrkonoší do majetku města ve složení
[ 2007 - 1126 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 15. října 2007 v 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

