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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2006 - 1084 ]
Horská čp. 43
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 43 a zděné kolny, vše na st. p. 50, v ul. Horská, spolu s pozemkem st.
p. 50, v části města a k. ú. Dolní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 6.8.2005,
do vlastnictví pí Zdence Černé, trvale bytem Národní 535, Trutnov, za nabídkovou cenu 1055700,- Kč, při
slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 844560,- Kč
[ 2006 - 1085 ]
Palackého čp. 81
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 81 na st. p. 172, v ulici Palackého, spolu se st. p. 172 a p. p. 59, v části
města Vnitřní Město, v obci a k. ú. Trutnov, včetně věcí movitých, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
8.2.2004, firmě OZZIEF CZ s. r. o., IČ 27391990, se sídlem Čimická 673/46, Praha 8, Kobylisy, za nabízenou
cenu 10000500,- Kč.
[ 2006 - 1086 ]
Areál Městského bytového podniku
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
obecné zveřejnění prodeje areálu Městského bytového podniku - administrativní budova čp. 92 na st. p.
614/1, objekt kanceláře a soc. zařízení na st. p. 2981, ocelová hala na st. p. 4733/1 a st. p. 4733/2, ocelová
hala na st. p. 614/6, ocelová hala na st. p. 614/3, objekt kanceláře a skladu na st. p. 614/5, objekt výměníku a
garáže a objekt skladu, oba na části st. p. 614/4, objekt garáže, objekt přístavby garáže a objekt skladu, vše
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na st. p. 746/3, administrativní budova čp. 135 na st. p. 746/1, administrativní budova čp. 215 na st. p. 1381,
plechový sklad na st. p. 4732, plechový sklad na st. p. 4734, přístřešek na části p. p. 225/7, spolu se
stavebními pozemky 614/1, 614/3, 614/4, 614/5, 746/1, 746/2, 746/3, 751/4, 1381, 2981, 4732, 4733/1, 4734
a pozemkovými parcelami 2772, 225/1, 225/3, 225/4, 225/6, 225/7, 225/8, 2554/1, vše v ulici Polská, v části
města Dolní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov na dobu 60 dnů s minimální cenou k jednání 12000000,- Kč.
[ 2006 - 1087 ]
Ocelová hala v ul. Náchodská
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
schválit prodej nemovitostí - ocelové haly bez čp/če (stavba pro výrobu a skladování) na st. p. 5260 v ul.
Náchodská, spolu s pozemky st. p. 5260 a p. p. 681/3, v části města Dolní Předměstí, v obci a k. ú. Trutnov, v
rozsahu znaleckého posudku ze dne 4.5.2006, firmě Kristensson, spol. s r. o., Sportovní ul. Trutnov 3, IČ
62062336, DIČ 268-62062336, za nabízenou cenu 7000000,- Kč
[ 2006 - 1088 ]
Dlouhá čp. 572/9
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
schválit prodej bytové jednotky č. 572/9 ve II. NP domu čp. 572, na st. p. 1379, v ul. Dlouhá, v části města a k.
ú. Horní Staré Město, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 572 a pozemku st. p.
1379, do společného jmění manželům Luboši Kocurovi, trvale bytem Markoušovice 93, Velké Svatoňovice a
Monice Kocurové, trvale bytem Nábřežní 87, Nové Město nad Metují za navrhovanou sníženou cenu 890860,Kč, navýšenou o 44607,- Kč za vybavení bytu, t.j. za 935467,- Kč.
[ 2006 - 1089 ]
Na Besedě čp. 63
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
schválit prodej nemovitostí - domu čp. 63 a zděné kolny, vše na st. p. 73, v ulici Na Besedě, spolu s pozemky
st. p. 73, p. p. 96/1 a 76/2, v části města a k. ú. Dolní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 2.11.2004, do společného jmění manželů Martina a Galiny Surmajových za nabídkovou cenu
850395,- Kč, při slevě dle Zásad pro prodej..., § 14, odst. 1) za 680316,- Kč.
[ 2006 - 1090 ]
Babí čp. 135 a 136
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
schválit záměr prodeje čp. 135 na st. p. 224 a čp. 136 na st. p. 225, objektu jímání vody na st. p. 239, spolu se
2
st. p. 224, st. p. 225, st. p. 239 a p. p. 420 o výměře 2191 m , vše v k. ú. Babí, část obce Babí, obec Trutnov,
Sportovnímu střeleckému klubu – SLŠ Trutnov, Lesnická 9, Trutnov, IČ 65714610, zastoupenému Mgr.
Vojtěchem Obručou, s nabídkovou cenou 500000,- Kč s tím, že žadatel zaplatí do 31.12.2006 částku
100000,- Kč a následně, vždy do konce kalendářního roku, 8x 50000,- Kč.
Zveřejnění bude provedeno na dobu min. 15 dnů.
Pozemky - záměr města
[ 2006 - 1091 ]
p. p. 22/2, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 22/2 (cca 24 m ) v k. ú. Voletiny pí Ireně Exnerové na
manipulační plochu na dobu neurčitou za nájemné 100,- Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů
není povolena.
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[ 2006 - 1092 ]
p. p. 51, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 51 (1187 m ) v k. ú. Bojiště u Trutnova p. Bohuslavu Fialovi k
2
sečení trávy na dobu neurčitou za nájemné 0.10 Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů není
povolena.
[ 2006 - 1093 ]
p. p. 880/5, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 880/5 (cca 100 m ) v k. ú. Trutnov, Kryblice, pí Veronice
2
Ševčíkové k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba
a výsadba stromů není povolena.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č. 980282 dohodou k 30.9.2006
[ 2006 - 1094 ]
p. p. 881/3, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
2
se záměrem města zveřejnit pronájem p. p. 881/3 (615 m ) v k. ú. Voletiny p. Ladislavu Špetlovi na
2
přístupovou cestu k jeho pozemku na dobu neurčitou za nájemné 1,- Kč/m /rok

*

[ 2006 - 1095 ]
p. p. 225/3, p. p. 2554/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 225/3 (150 m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se za domem čp. 163,
2
majitelům této nemovitosti jako zázemí domu, za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m
*
01.02
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 2554/1 (147 m ) v k. ú. Trutnov, nacházející se za domem čp.
2
163, majitelům této nemovitosti jako zahradu, za nájemné ve výši 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba a
výsadba stromů není povolena.
[ 2006 - 1096 ]
p. p. 1177/13, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1177/13 (cca 30 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Šípková,
čtyřem podílovým vlastníkům:
1. p. Vladimíru Vlčkovi
2. p. Michalu Cachovi
3. p. Karlu Císařovi
4. Ing. Kateřině Žďárské
2
pozemek pod okapovým chodníčkem kolem domu čp. 390, za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m . Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s prodejem vyjma daně z převodu nemovitostí.
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[ 2006 - 1097 ]
p. p. 365/1, p. p. 368/2, k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
se zveřejněním záměru města prodat dvě části p. p. 365/1 (cca 158 m a cca 29 m ) a části p. p. 368/2 (cca
2
30 m ) v k. ú. Oblanov prof. Ing. Heleně Jelínkové, DrSc. k rozšíření vlastních pozemků za nabízenou kupní
2
cenu 125,- Kč/m s tím, že v kupní smlouvě bude zakotvena dohoda o zřízení bezúplatného budoucího
věcného břemene na uložení a provoz kanalizace a s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vyjma daně z převodu nemovitostí.
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
zrušit usnesení zastupitelstva města 2005-380/6 ze dne 12.12.2005 v plném rozsahu
[ 2006 - 1098 ]
p. p. 1485/3 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města směnu
1. části p. p. 1485/3 (vlastníci p. Petr Králík a pí Barbora Trojanová) za část p. p. 2303/2 (vlastník město
Trutnov)
2. část st. p. 3532 (vlastník Bytové družstvo Kryblická 375) za část p. p. 1496/11 (vlastník město Trutnov)
vše v k. ú. Trutnov, za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům v rámci investiční akce města
Trutnova "Rekonstrukce ulic Svažitá a Kryblická" s tím, že smlouva bude uzavřena do 90 dnů od právní moci
kolaudačního rozhodnutí na danou stavbu. Přesná výměra pozemků bude stanovena geometrickým plánem.
Náklady spojené s převodem bude hradit město Trutnov.
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
schválit směnu pozemků v k. ú. Trutnov za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům v rámci
investiční akce města Trutnova "Rekonstrukce ulic Svažitá a Kryblická", t.j.
1. část p. p. 1485/6 (současný vlastník p. Buday) za část p. p. 2303/2
2. p. p. 844/5 a st. p. 3954 (současní vlastníci manželé Večeřovi) za část p. p. 2672,
vše v k. ú. Trutnov, do vlastnictví města Trutnov. Směnné smlouvy s majiteli pozemků o převodu předmětných
nemovitostí budou uzavřeny do 90 dnů od právní moci kolaudačního rozhodnutí na danou stavbu. Přesná
výměra pozemků bude stanovena geometrickým plánem. Náklady spojené s převodem bude hradit město
Trutnov.
[ 2006 - 1099 ]
p. p. 151/10, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
2
neschválit prodej části p. p. 151/10 (cca 623 m ) v k. ú.Poříčí u Trutnova p. Tomáši Vostřákovi k výstavbě
2
rodinného domu za kupní cenu 300,- Kč/m
souhlasí
*
02.01
*
2
se obecným zveřejněním záměru města pronájmu s budoucí koupí části p. p. 151/10 (cca 623 m ) v k. ú.
Poříčí u Trutnova výhradně k výstavbě rodinného domu. Pronájem na dobu určitou 4 roky od 1.4.2007 do
2
31.3.2011 za nájemné 10,- Kč/m /rok. Termín kolaudace do 31.3.2011. V případě nesplnění termínu
kolaudace se pronájem prodlouží o 2 roky s tím, že bude sjednána smluvní pokuta 200,- Kč za každý
započatý měsíc do doby kolaudace. Po kolaudaci stavby bude pozemek odprodán za nabídnutou kupní cenu,
2
přičemž úvodní cena pro jednání se stanovuje ve výši 300,- Kč/m . Město bude mít předkupní právo na
pozemek.
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Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2006 - 1100 ]
st. p. 201, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
2
schválit směnu části st. p. 201 (cca 120 m ) v k. ú. Horní Staré Město, která je v majetku města Trutnov
2
včetně dřevěných kůlen na této části stavební parcely č. 201 umístěných, za část p. p. 338 (cca 120 m ) v k.
ú. Horní Staré Město, která je v majetku p. Miroslava Víška. Veškeré náklady spojené se směnou uhradí p.
Víšek vyjma daně z převodu nemovitostí. Daň uhradí každá strana z jedné poloviny.
[ 2006 - 1101 ]
p. p. 220/2, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
2
schválit prodej části p. p. 220/2 (cca 10 m ) v k. ú. Starý Rokytník p. Štefanu Borisovi, pozemek pod
2
příjezdovou komunikací k rodinnému domu čp. 181, za kupní cenu 125,- Kč/m s tím, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s prodejem vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2006 - 1102 ]
p. p. 2007/3, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
2
schválit prodej části p. p. 2007/3 (cca 71 m ) v k. ú. Trutnov p. Luboši Vogelovi za kupní cenu ve výši 10,2
Kč/m za účelem zarovnání hranic pozemků a oplocení vlastních nemovitostí s tím, že město uhradí náklady
na geometrický plán a daň z převodu nemovitostí. Ostatní náklady spojené s převodem hradí kupující.
[ 2006 - 1103 ]
p. p. 1716/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
2
schválit prodej části p. p. 1716/1 (cca 140 m ) v k. ú. Trutnov k rozšíření vlastních pozemků Ing. Arch. Martinu
2
Vokatému za kupní cenu 250,- Kč/m s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vyjma
daně z převodu nemovitostí.
[ 2006 - 1104 ]
st. p. 1023, p. p. 151/10, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
2
2
schválit prodej st. p. 1023 (35 m ) a části p. p. 151/10 (cca 6 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova pí Evě Sarichové,
2
pozemek pod stávající garáží ve vlastnictví jmenované a vedle garáže, za kupní cenu 300,- Kč/m . Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s prodejem vyjma daně z převodu nemovitostí.
[ 2006 - 1105 ]
st. p. 41, p. p. 24/7, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
2
2
schválit prodej části st. p. 41 (80 m ) a p. p. 24/7 (15 m ) v k. ú. Bojiště u Trutnova manželům Petráčkovým za
účelem zajištění přístupové cesty k vlastnímu pozemku, t.j. rozšíření vlastních pozemků, za kupní cenu ve
2
výši 125,- Kč/m
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[ 2006 - 1106 ]
p. p. 87/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
schválit bezúplatný převod p. p. 87/2 v k. ú. Poříčí u Trutnova ve vlastnictví státu a ve správě Pozemkového
fondu od PF ČR, t.j. pozemku určeného k výstavbě rodinných domků.
[ 2006 - 1107 ]
p. p. 252/5, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
schválit bezúplatný převodu nově vzniklé p. p. 252/5 v k. ú. Studenec u Trutnova ve vlastnictví státu a ve
správě Pozemkového fondu od PF ČR, t.j. pozemku pod stavbou vojenského pomníku s hromadným hrobem
z roku 1866
[ 2006 - 1108 ]
p. p. 109 a 113/1, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
2
2
schválit prodej p. p. 109 (1432 m ) a části p. p. 113/1 (cca 60 m ) v k. ú. Starý Rokytník Martinu a Aleně
2
Moravcovým k rozšíření vlastního pozemku za kupní cenu 125,- Kč/m a s tím, že uhradí veškeré náklady
spojené s prodejem vyjma daně z převodu nemovitostí a před podpisem kupní smlouvy uhradí poplatek za
2
bezesmluvní užívání pozemku zpětně za 3 roky ve výši 1,- Kč/m /rok.
[ 2006 - 1109 ]
p. p. 108/5, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
2
neschválit prodej části p. p. 108/5 (142 m ) v k. ú. Trutnov firmě DAMPING, spol s r. o., Pardubice k rozšíření
vlastních pozemků.
[ 2006 - 1110 ]
p. p. 1365, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
2
schválit prodej části p. p. 1365 (cca 1000 m ) v k. ú. Trutnov, Kacíř, MUDr. Tomáši Vejrychovi k výstavbě
2
rodinného domu za kupní cenu 600,- Kč/m . Kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem vyjma daně
z převodu nemovitostí.
[ 2006 - 1111 ]
p. p. 1276/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
schválit výkup níže uvedených pozemků v k. ú. Trutnov za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů k
pozemkům v rámci investiční akce města Trutnova "Rekonstrukce ulic Svažitá a Kryblická". Kupní smlouvy o
převodu předmětných pozemků, t.j. částí p. p. 1276/1, p. p. 1276/3, část p. p. 2539 a st. p. 1201 vše v k. ú.
Trutnov do vlastnictví města Trutnov, budou s majiteli pozemků uzavřeny do 90 dnů od právní moci
kolaudačního rozhodnutí na danou stavbu. Přesná výměra pozemků bude stanovena geometrickým plánem.
Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Náklady spojené s převodem hradí kupující včetně
geometrického plánu na zaměření pozemků.
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Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2006 - 1112 ]
p. p. 313/3, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p. p. 313/3 (189 m ) v k. ú. Horní Staré Město p. Jaroslavu Gožovi k zahrádkářským účelům na
2
dobu neurčitou za nájemné 2,- Kč/m /rok. Jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
[ 2006 - 1113 ]
p.. p. 160/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 160/2 (cca 20 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova pí Vladimíře Kiskové, pozemek pod
2
stávající dřevěnou kůlnou, na dobu určitou 5 let za nájemné 10,- Kč/m /rok s tím, že žadatelka uhradí poplatek
600,- Kč za předcházející bezesmluvní užívání pozemku.
[ 2006 - 1114 ]
p. p. 722/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem pozemků v k. ů. Trutnov
2
1. část p. p. 722/8 (cca 100 m ) p. Emilu Gorolovi
2
1. část p. p. 722/8 (cca 120 m ) p. Josefu Piskorovi
2
k zahrádkářským účelům a k umístění kolny na nářadí na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m /rok. Jakákoliv
výstavba nebo výsadba stromů není povolena.
[ 2006 - 1115 ]
p. p. 288/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem p. p. 288/2 (537 m ) v k. ú. Horní Staré Město p. Radku Šaškovi a pí Šárce Škrochové k
2
zahrádkářským účelům a výstavbě dočasného oplocení na dobu neurčitou za nájemné 2,- Kč/m /rok.
Jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem, parkování motorových
vozidel a skladování materiálů není povoleno. V případě ukončení nájmu nájemce na své náklady oplocení z
pozemku odstraní a pozemek uvede do původního stavu. Nájemci nebude poskytnuta žádná náhrada za
výstavbu a likvidaci oplocení.
[ 2006 - 1116 ]
p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 2189/28 (cca 60 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, pí Nadě Šindelářové na dobu určitou
2
2
2
5 let, z toho cca 9 m - pozemek pod zahradní chatkou za nájemné 10,- Kč/m /rok a cca 51 m k
2
zahrádkářským účelům za 3,- Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů není povolena.
[ 2006 - 1117 ]
st. p. 585, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
2
s pronájmem st. p. 585 (24 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova pí Marii Sekvardové, pozemek pod garáží ve
2
vlastnictví žadatelky, na dobu neurčitou za nájemné 10,- Kč/m /rok
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*

[ 2006 - 1118 ]
p. p. 2142/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 2142/1 (cca 1.2 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Žižkova, k umístění informační tabule o
rozměrech 0.8 x 1.5 m p. Jaroslavu Růžičkovi na dobu určitou a to od 22.8.2006 do 30.11.2006 za nájemné
2
ve výši 3,- Kč/m /den.
[ 2006 - 1119 ]
p. p. 1648, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s pronájmem části p. p. 1648 (cca 1 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Náchodská, k umístění reklamního
2
poutače typu "A" p. Ing. Miloši Bednářovi, I.M.B., na dobu určitou 1 rok za nájemné ve výši 2,- Kč/m /den.
[ 2006 - 1120 ]
p. p. 2213/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem zásuvkového sloupku, jehož vlastníkem je město, nacházejícího se na části p. p. 2213/1, t.j.
Krakonošovo náměstí, firmě Petr ŠTĚPÁNSKÝ - ELEKTROMONTÁŽE ŠTĚPÁNSKÝ & FIŠER na dobu
neurčitou s platností od 1.9.2006 za symbolické jednorázové nájemné 1,- Kč/rok za těchto podmínek:
1. zásuvkový sloupek bude užíván výhradně k pořádání akcí schválených poradou vedení
2. nájemce je oprávněn vybírat od třetích osob přiměřenou odměnu za poskytování služeb souvisejících s
provozem zásuvkového sloupku a za spotřebovanou el. energii
3. nájemce je povinen provádět potřebnou údržbu a revizi el. zařízení
4. pronajímatel souhlasí s tím, že nájemce bude provádět odběr el. energie na vlastní jméno
[ 2006 - 1121 ]
p. p. 2185/23, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s výpůjčkou části p. p. 2185/23 (cca 30 m ) v k. ú. Trutnov, ul. Říční, k umístění lešení za účelem oprav
fasády budovy vlakového nádraží a oplocení společnosti BAK a. s. Trutnov na dobu určitou od září 2006 do
30.11.2006
[ 2006 - 1122 ]
p. p. 1166/51 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s výpůjčkou p. p. 1166/51 (195 m ) v k. ú. Horní Staré Město p. Josefu Sokolovi za účelem zpevnění parcely
štěrkem na dobu určitou 1 rok. Nájemci nebude poskytnuta žádná náhrada za zpevnění pozemku. Podmínkou
zároveň bude, že umožní vstup a vjezd na pozemek vlastníkům p. p. 1166/78 a p. p. 1166/79 v k. ú. Horní
Staré Město. Smlouva o výpůjčce pozemku bude podepsána zároveň s kupní smlouvou.
[ 2006 - 1123 ]
p. p. 1978/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
s výpůjčkou části p. p. 1978/1 (2 x cca 0.5 m ) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Horská, příspěvkové organizaci
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově k umístění dvou stojanů na kola na dobu neurčitou.
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[ 2006 - 1124 ]
p. p. 217/5, p. p. 219/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s opravou písařské chyby (data) v usnesení RM 2006-1015/16 ze dne 21.8.2006, bod 02.01, které opravené
zní takto:
2
2
RM souhlasí s pronájmem části p. p. 217/5 (cca 20 m ± 15 %) a části p. p. 219/1 (cca 20 m ± 15 %) v k. ú.
Trutnov pí Janě Vanžurové k výstavbě 2 řadových garáží na dobu určitou od 1.9.2006 do 31.3.2009 za
2
nájemné 10,- Kč/m /rok. Nebude-li kolaudace do 31.3.2009 prodlouží se pronájem do 31.3.2011 se sjednanou
smluvní pokutou 200,- Kč za každý i započatý měsíc do doby kolaudace. V případě nezkolaudování staveb
garáží ani do 31.3.2011 bude pronájem ukončen a vyklizený pozemek předán zpět pronajímateli.
[ 2006 - 1125 ]
p. p. 1988/1, p. p. 1992/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch příspěvkové organizace Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243, pro právo ke vstupu a vjezdu na části p. p. 1988/1 v délce
cca 15 m, p. p. 1992/1 v délce cca 8 m a šíři cca 3.2 m v k. ú. Trutnov za účelem trvalého uložení a provozu
2
stavby kanalizační přípojky. Jednotková cena 50,- Kč/m + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2006 - 1126 ]
p. p. 1253/1, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch p. Miloše Perdeka pro právo ke vstupu a vjezdu na část
p. p. 1253/1 v délce cca 4 m a šíři cca 3.1 m v k. ú. Voletiny za účelem trvalého uložení a provozu stavby
2
zemního odpadního potrubí z ČOV. Jednotková cena 50.- Kč/m + 19 % DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2006 - 1127 ]
p. p. 1815/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti MAGNUM CZ, s. r. o., se sídlem Hlavní 39,
Průhonice, pro právo ke vstupu a vjezdu na část p. p. 1815/2 v délce cca 2 m a šíři cca 6 m v k. ú. Horní Staré
2
Město za účelem trvalého uložení a provozu stavby zemní přípojky VN. Jednotková cena 133.33 Kč/m + 19%
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2006 - 1128 ]
p. p. 349 a další, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatných věcných břemen ve prospěch města Trutnova pro právo ke vstupu a vjezdu na
pozemky v k. ú. Voletiny za účelem zřízení a provozu stavby veřejného osvětlení (stožáry, VO, pilíře RVO,
kabelové vedení):
1. na p. p. 349 v délce cca 40 m - vlastník L. Burkoň a L. Doležel
2. na p. p. 352 a p. p. 350/1 v délce cca 60 m - vl. E. Perdeková
3. na p. p. 350/2 v délce cca 60 m - vlastník M. Krupička
4. na p. p. 376/1 v délce cca 40 m - vlastník J. Machová
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[ 2006 - 1129 ]
p. p. 108/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prominutím jedné jednoměsíční platby nájemného ve výši 8666,- Kč, vyplývající z nájemní smlouvy č.
260044, uzavřené na pronájem části p. p. 108/3 v k. ú. Trutnov
Bytové záležitosti
[ 2006 - 1130 ]
Polská čp. 93
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením náhradního bytu Polská 93 o vel. 1+1 I. kategorie manželům Oldřišce a Petru Pytlíkovým, trv.
bytem Mladobucká 326 a zařazením na pořadník náhradních bytů na r. 2006 na 2. místo. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou
[ 2006 - 1131 ]
Helena Piskorová, Zámečnická 472
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu č. 5 Na Dvorkách 244 o vel. 1+0 na dobu určitou 6 měsíců pro pí Helenu Piskorovou,
trvale bytem Zámečnická 472, nyní ubytovna Elektrárenská čp. 456
[ 2006 - 1132 ]
Ivana a Martin Krokovi, Vítězná 138
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu manželům Ivaně a Martinu Krokovým, trvale bytem Vítězná 138, nyní na ubytovně
Elektrárenská čp. 456
[ 2006 - 1133 ]
Miloš Gorol, trvale bytem Dlouhá 584
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením holobytu č. 8 Na Dvorkách 244 o vel. 1+0 na dobu určitou 6 měsíců pro p. Miloše Gorola,
trvale bytem Dlouhá 584, nyní motel Horal, za podmínky hrazení dluhu na bytě Horská 138 měsíční částkou
ve výši 1500,- Kč počínaje měsícem září 2006
[ 2006 - 1134 ]
Luboš a Zuzana Herákovi, trv. bytem Na Besedě 63
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s přidělením bytu Na Dvorkách 244 o vel. 1+1 I. kat. manž. Luboši a Zuzaně Herákovým, nyní Na Dvorkách
244
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Majetek města - různé
[ 2006 - 1135 ]
Pult centralizované ochrany
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výpověď smlouvy 88/02/TU (prodejna - zlatnictví), zastoupená p. Kristem Bughokojem, Pražská 158, 280 01
Kolín 1, která byla ukončena k 30.6.2006
souhlasí
*
02.01
*
se zařazením objektu Lékařská ordinace, zastoupená pí MUDr. Blankou Králíčkovou, Horská 238, 541 02
Trutnov 4, do II. kategorie dle ceníku služeb za monitorování signálu z elektronické zabezpečovací
signalizace.
*
02.02
*
se zařazením objektu (prodejna - zlatnictví) ERNEST and MARIO s. r. o., zastoupená p. Ernestem
Bushgokajem, Polepská 391, 280 02 Kolín IV., do III. kategorie dle ceníku služeb za monitorování signálu z
elektronické zabezpečovací signalizace.
Finanční záležitosti
[ 2006 - 1136 ]
Rozpočet města pro rok 2006
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
schválit úpravy rozpočtu města pro rok 2006 dle upraveného návrhu

T:25.09.2006 *

[ 2006 - 1137 ]
Městská knihovna s regionálními funkcemi
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pořízení dlouhodobého majetku Městskou knihovnou s regionálními funkcemi Trutnov dle předloženého
návrhu
[ 2006 - 1138 ]
Návrh na vyřazení neupotřebitelných majetkových předmětů
rada města
schvaluje
*
01.01
vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu z evidence do výše 20000,- Kč

*

doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
schválit vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu v hodnotě nad 20000,- Kč.
[ 2006 - 1139 ]
Finanční příspěvky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč pro Junáka - svaz skautů a skautek, středisko 510-01 Trutnov na
částečné krytí nákladů spojených s odstraněním škod vzniklých při vloupání do skautské základny Hájenka
*
01.02
*
finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč pro Srdíčko - sdružení pro pomoc tělesně postiženým Kolín na částečné
krytí nákladů spojených s rekondičním pobytem v Tunisku vozíčkářky Jany Brinčiloví, bytem Trutnov,
Pampelišková 510
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[ 2006 - 1140 ]
Finanční příspěvek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč občanskému sdružení Oranžová zahrada na částečné krytí nákladů
spojených se znovuotevřením kavárny po rekonstrukci ul. Žižkova
Různé
[ 2006 - 1141 ]
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
schválit poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
zrušit poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení pro Společenství vlastníků jednotek domu
Železničářská 442-443 ve výši 87729,- Kč na základě jejich žádosti
[ 2006 - 1142 ]
Rekonstrukce ulice Žižkova
rada města
souhlasí
*
01.01
se změnou obrub u zálivů MHD dle předloženého návrhu
*
01.02
s navýšením ceny obrub o 55538,- Kč vč. DPH
[ 2006 - 1143 ]
Příspěvek na technickou infrastrukturu
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
schválit poskytnutí příspěvku na bytovou výstavbu následujícím stavebníkům:
1. Marcela a Jiří Drašarovi, Úpské nábřeží 238, Trutnov
1 b.j.
2. Rudolf Kysela, Zvonková 470, Trutnov
5 b.j.
3. Martin Kuhn, Svornosti 386, Trutnov
1 b.j.
4. Monika Petráková, Za Tratí 355, Trutnov
1 b.j.
Výše příspěvku poskytnutého na jednu bytovou jednotku je 50000,- Kč.

*
*

T:25.09.2006 *

[ 2006 - 1144 ]
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci
rada města
schvaluje
*
01.01
*
smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Královéhradeckým Krajem, Wonkova 1142, Hradec
Králové a městem Trutnov v navrhovaném znění
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem

T:25.09.2006 *

[ 2006 - 1145 ]
MŠ Úpská - hospodářský pavilon
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vícepráce na akci rekonstrukce a statické zajištění hospodářského pavilonu v MŠ Úpská 559 Trutnov dle
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předloženého návrhu ve výši 230300,- Kč vč. DPH
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:16.10.2006 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Stavebně dopravní Trutnov s. r. o. po schválení
rozpočtových změn
[ 2006 - 1146 ]
Regenerace dětských hřišť
rada města
schvaluje
*
01.01
přijetí daru na rekonstrukci dětských hřišť v městských částech Kryblice a Stadion II v rámci projektu
Regenerace dětských hřišť od firmy REPARE Trutnov s. r. o. ve výši 20000,- Kč
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
zajistit uzavření darovací smlouvy s firmou REPARE Trutnov s. r. o.

T:25.09.2006 *

[ 2006 - 1147 ]
Herní prvky pro dětská hřiště
rada města
ruší
*
01.01
usnesení rady města 2006-1066/16 z 21.8.2006

*

schvaluje
*
02.01
nákup herních systémů v celkové hodnotě 701624,- Kč vč. DPH od Mgr. Lenky Moštěkové - TOJA
ukládá
*
03.01 Urč:Ing. Franc
zajistit objednání herních systémů

*

*

T:25.09.2006 *

[ 2006 - 1148 ]
Kulturní a kongresové centrum Trutnov
rada města
bere na vědomí
*
01.01
informaci o ukončení činnosti komise pro Kulturní a kongresové centrum Trutnov

*

doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
pověřit starostu města Mgr. Ivana Adamce zajištěním dalšího stupně projektové dokumentace pro získání
stavebního povolení
[ 2006 - 1149 ]
Technické služby - finanční krytí nákupu vozidel
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výsledky soutěže Technických služeb Trutnov s. r. o. na nákup vozidel a to firmu APOLLO Kazdějov s. r. o. na
vozidlo Avia D 90 N 4 x 4 včetně příslušenství a firmu CROY s. r. o. na dodávku vozidla Mercedes Benz
ATEGPO 1524 A včetně příslušenství
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
schválit finanční zajištění krytí bankosměnkou avalovanou zřizovatelem
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T:25.09.2006 *

[ 2006 - 1150 ]
Městský znak - Devět bran
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova na propagačních materiálech 7. ročníku mezinárodního festivalu
česko-německo-židovské kultury Devět bran, který pořádá Mgr. Pavel Chalupa - Umělecká agentura MONTE
CHRISTO, Královédvorská 667/5, 11000 Praha 1 – Staré Město
[ 2006 - 1151 ]
Informační systém města Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
nabídku firmy GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, Jihlava, na rozšíření informačního systému města Trutnova o
podsystému matrika, registr obyvatel, volby, usnesení a úkoly v ceně nepřevyšující částku 423625,- Kč.
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
zajistit uzavření smlouvy o dílo s firmou GORDIC Jihlava

T:25.09.2006 *

[ 2006 - 1152 ]
Informační systém města Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
nabídku firmy VITA software s. r. o., Na Beránce 2, Praha 6, na rozšíření informačního systému města
Trutnova o podsystémy stavební a silniční úřad v ceně nepřevyšující částku 105315,- Kč bez DPH
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Rathouský
zajistit uzavření smlouvy o dílo s firmou VITA software Praha

T:25.09.2006 *

[ 2006 - 1153 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
p. Miloni Vlčkovi prodej dušičkového zboží pod podloubím obchodního domu Elmont-Ch na Horské ulici od
6.10.2006 do 2.11.2006
ukládá
*
02.01 Urč:pí Všetečková
informovat žadatele o rozhodnutí rady města

T:25.09.2006 *

[ 2006 - 1154 ]
Nařízení města č. 17/2003
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
pozastavení účinnosti článku 5, odst. 1 nařízení města Trutnova č. 17/2003 o odstraňování závad ve
schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení místních komunikací na kterých se
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ve znění nařízení města Trutnova č. 1/2004
*
01.02
*
stanovisko města Trutnova k návrhu na zrušení článku 5, odst. 1 nařízení města Trutnova č. 17/2003
vydává
*
02.01
*
nařízení města Trutnova č. 3/2006, kterým se mění nařízení města Trutnova č. 17/2003 o odstraňování závad
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ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení místních komunikací, na kterých
se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
pověřuje
*
03.01 Urč:Mgr. Adamec
vyhlášením úplného znění nařízení města Trutnova č. 17/2003

*

[ 2006 - 1155 ]
Dům dětí a mládeže Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:25.09.2006 *
schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Trutnov, R. Frimla 816, dle
předloženého návrhu
[ 2006 - 1156 ]
Městský znak KHS
rada města
schvaluje
*
01.01
*
bezplatné použití znaku města na webových stránkách Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje
[ 2006 - 1157 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 25.9.2006 od 14.00 hod v zasedací místnosti č. 301 MěÚ
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
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Ing. Hana Horynová
místostarostka

