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Majetek města
Nemovitosti - záměr města
[ 2015 - 783 ]
Na Nivách čp. 57
rada města
schvaluje
*
01.01
*
záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. 536 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře
649 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba občanské vybavenosti čp. 57 a pozemku
označeného jako p. p. 251/1 - trvalý travní porost o výměře 680 m², v části obce Střední Předměstí, v ulici
Na Nivách, k. ú. a obci Trutnov, do vlastnictví Královéhradeckého kraje, za kupní cenu dle znaleckého
posudku, za účelem vybudování Centra duševního zdraví.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2015 - 784 ]
Krakonošovo náměstí čp. 73
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zveřejnění záměru převést pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 73 Krakonošovo náměstí (budova
ZUŠ), umístěných v I. NP o celkové výměře 30,93 m² (1 prodejna 28,89 m², 2 výlohy o celkové výměře
2,04 m²) na společnost Dobrý nákup s. r. o., na dobu neurčitou, ze stávajícího nájemce JASPIS FASHION
s. r. o., z důvodu reorganizace společnosti původního nájemce, za stejných smluvních podmínek. Nájemce
provede na vlastní náklady úpravu pronajatých prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení tohoto prostoru nájemci uhrazeno.
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Nebytové prostory - doporučení ZM
[ 2015 - 785 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.09.2015 *
nesouhlasit s prominutím dluhu ve výši 74 602,00 Kč panu
- nájemné za dva měsíce
za prostory sloužící podnikání Trutnov,
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:21.09.2015 *
nesouhlasit se splácením dluhu ve výši 305 884,62 Kč, vč. zákonných úroků z prodlení do úplného splacení,
který vznikl neplacením nákladů na provoz prostor sloužících podnikání Trutnov,
v období let 2014 - 2015 panem
, formou splátkového kalendáře,
dle předloženého znění.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2015 - 786 ]
Pronájem tělocvičen ve školách
rada města
pověřuje
*
01.01
*
školy a školské zařízení zřízené městem Trutnovem, aby jako pronajímatelé vlastním jménem uzavíraly
nájemní smlouvy na krátkodobé pronájmy nebytových prostor - tělocvičen a učeben, na období
od 01.09.2015 do 31.08.2016.
ukládá
*
02.01 Urč:ředitelé ZŠ a školských org. T:30.09.2015 *
zajistit uzavření nájemních smluv, zpracovat z předložených nabídek týdenní rozpis využívání pronajatých
prostor a účetní předpisy plateb dle smluvně ujednaného počtu hodin pronájmu a sazeb za hodinu
na příslušný kalendářní rok.
[ 2015 - 787 ]
- reklamní vývěsky
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na 2 vývěsky umístěné na budově
, Trutnov,
ze strany ul. Horská, o celkové výměře 6,2 m² pohledové plochy s panem
na dobu
určitou 5 let za nájemné ve výši 1 500,00 Kč/m² pohledové plochy/rok + DPH dle aktuální sazby za účelem
poskytování služeb inzerce obyvatelům města a subjektům z regionu.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno.
ukládá
*
02.01 Urč:Mgr. Matysková
T:31.08.2015 *
uzavřít s panem
nájemní smlouvy na dvě vývěsky.
[ 2015 - 788 ]
Lípové náměstí čp. 236
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s výpovědí Římskokatolické farnosti Trutnov III - Poříčí z objektu čp. 236 Lípové náměstí, k. ú. Poříčí
u Trutnova, v tříměsíční výpovědní době, z důvodu dlouhodobého nevyužití objektu a záměru města objekt
nabídnout k prodeji.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Hojný
T:31.07.2015 *
vypovědět nájemní smlouvu č. Maj 59/92 k 31.07.2015 s následující tříměsíční výpovědní lhůtou.
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Pozemky - záměr města
[ 2015 - 789 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
(612 m²) v k. ú. Trutnov p
za kupní
cenu ve výši 700,00 Kč/m²+ DPH k parkování sanitních vozů a případně umístění heliportu. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(612 m²) v k. ú. Trutnov p.
za nájemné ve výši 10,00 Kč/m²/rok k vybudování parkování sanitních vozů a případně vybudování heliportu
na dobu určitou do doby kolaudace, tj. do 31.12.2016.
[ 2015 - 790 ]
p. p. 933/5, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat Společenství vlastníků domu Bratrství 432, 433 Trutnov okapové
chodníčky na části p. p. 933/5 (cca 48 m²) v k. ú. Horní Staré Město za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m²
a přístupové chodníčky na části p. p. 933/5 (cca 18 m²) v k. ú. Horní Staré Město za kupní cenu ve výši
300,00 Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 791 ]
st. p. 5195, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
ze zveřejněním záměru města prodat st. p. 5195 (7 m²) v k. ú. Trutnov pod přístřeškem na popelnice
Společenství vlastníků jednotek Železničářská 483-484, Trutnov za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m².
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 792 ]
p. p.
, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p
(cca 152 m²) v k. ú. Střítež u Trutnova manž.
k rozšíření vlastních pozemků, pokud kupující odsouhlasí kupní cenu ve výši
300,00 Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 793 ]
p. p. 81/1 a násl., k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s obecným zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí k částí p. p. 84/1
(cca 447 m²), části p. p. 2209 (cca 240 m ²) a části st. p. 132/2 (cca 825 m² v k. ú. Horní Staré Město
k výstavbě rodinného domu za následujících podmínek:
- smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 3 roky,
- stavební plat je stanoven ve výší 10,00 Kč/m²/rok + DPH,
- kolaudace stavby bude do 3 let od podpisu smlouvy o právu stavby,
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby,
2
- minimální kupní cena je stanovena ve výši 500,00 Kč/m ,
- hodnotícím kritériem je výše nabídnuté kupní ceny,
- v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se smlouva o právu stavby prodlouží o jeden rok s tím, že
bude sjednána smluvní pokuta 1 000,00 Kč za každý započatý měsíc do doby kolaudace stavby,
- v případě nezkolaudování stavby ani do čtyř let právo stavby zaniká s tím, že oprávnění nemají právo
na náhradu za rozestavěnou stavbu,
- náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující.
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*
01.02
*
s obecným zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí k částí p. p. 84/1
(cca 1305 m²), části st. p. 131/2 (cca 10 m ²) v k. ú. Horní Staré Město
k výstavbě rodinného domu za následujících podmínek:
- smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 3 roky,
- stavební plat je stanoven ve výší 10,00 Kč/m²/rok + DPH,
- kolaudace stavby bude do 3 let od podpisu smlouvy o právu stavby,
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby,
2
- minimální kupní cena je stanovena ve výši 500,00 Kč/m ,
- hodnotícím kritériem je výše nabídnuté kupní ceny,
- v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se smlouva o právu stavby prodlouží o jeden rok s tím, že
bude sjednána smluvní pokuta 1 000,00 Kč za každý započatý měsíc do doby kolaudace stavby,
- v případě nezkolaudování stavby ani do čtyř let právo stavby zaniká s tím, že oprávnění nemají právo
na náhradu za rozestavěnou stavbu,
- náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující.
[ 2015 - 794 ]
p. p.
a násl., k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č
na pronájem části p. p.
(cca 824 m²) v k. ú. Starý Rokytník
s paní
dohodou k 31.08.2015.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 824 m²) a část p. p.
(cca 40 m²)
v k. ú. Starý Rokytník, na dobu určitou 5 let panu
, za předpokladu, že pronájem písemně
odsouhlasí, k zahrádkářským účelům a jako manipulační plochu (přístupovou cestu) za nájemné ve výši
2,00 Kč/m²/rok s tím, že se povoluje dočasné oplocení pozemku. Jakákoliv další výstavba či výsadba stromů
není povolena.
[ 2015 - 795 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
ukončení nájemní smlouvy č.
na pronájem p. p.
, z důvodu úmrtí nájemce.

(8 m²) v k. ú. Trutnov, uzavřené s paní

souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 8 m²) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
paní
, k umístění kůlny za nájemné ve výši 10,00 Kč/m²/rok.
[ 2015 - 796 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p.
(cca 170 m²) v k. ú. Trutnov,
uzavřené s panem
dohodou k 31.08.2015.
*
01.02
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 170 m²) v k. ú. Trutnov, na dobu neurčitou
panu
k zřízení parkovací plochy pro obyvatele domu na st. p.
, za nájemné ve výši
10,00 Kč/m²/rok.
[ 2015 - 797 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 100 m²) v k. ú. Trutnov, na dobu neurčitou
paní
, k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m²/rok s tím, že bude pozemek
po dobu nájmu oplocen a jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena
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pronajímatelem.
[ 2015 - 798 ]
p. p. 2064/5, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2064/5 (cca 30 m²) v k. ú. Trutnov, na dobu neurčitou
společnosti LADONA s.r.o., jako manipulační plochu za nájemné ve výši 600,00 Kč/m²/rok.
[ 2015 - 799 ]
p. p.
a násl., k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 174 m²) a část. p. p.
(cca 75 m²)
v k. ú. Trutnov, na dobu neurčitou panu
, k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
5,00 Kč/m²/rok a k umístění kůlny (20 m²) za nájemné ve výši 10,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba
či výsadba stromů a parkování není povoleno. Na vlastní náklady nájemce přemístí sušáky na prádlo.
[ 2015 - 800 ]
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 18 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou,
na dobu neurčitou panu
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 150,00 Kč/m²/rok.
[ 2015 - 801 ]
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 18 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou,
na dobu neurčitou panu
, jako manipulační plochu za nájemné ve výši 150,00 Kč/m²/rok.
[ 2015 - 802 ]
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 25 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou,
na dobu neurčitou paní
, jako manipulační plochu za nájemné ve výši 150,00 Kč/m²/rok.
[ 2015 - 803 ]
p. p.
a násl., k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(539 m²) a p. p.
(347 m²) v k. ú. Voletiny, na dobu
neurčitou paní
, k zahrádkářským účelům (539 m²) za nájemné ve výši 2,00 Kč/m²/rok
a k sečení (347 m²) za nájemné ve výši 0,10 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí
být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2015 - 804 ]
p. p.
, p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 938 m²) a p. p.
(736 m²) v k. ú. Lhota
u Trutnova manž.
k rozšíření vlastních pozemků, pokud kupující odsouhlasí
kupní cenu ve výši 250,00 Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
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Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2015 - 805 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.09.2015 *
nesouhlasit s prodejem části p. p.
(cca 1000 m²) v k. ú. Trutnov manž.

.

[ 2015 - 806 ]
p. p. 237/44, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.09.2015 *
schválit prodej části p. p. 237/44 (cca 270 m²) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek domu čp. 582,
ulice V. Nováka v Trutnově a čp. 584 ulice Blanická v Trutnově za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m² jako
zázemí u domu. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 807 ]
p. p.
k. ú. Babí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.09.2015 *
schválit prodej p. p.
(260 m²) v k. ú. Babí manž.
za kupní cenu ve výši
150,00 Kč/m² k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 808 ]
p. p. 219/12, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.09.2015 *
schválit prodej okapového chodníčku na části p. p. 219/12 (cca 46 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu ve výši
1,00 Kč/m² a přístupových chodníčků na části p. p. 219/12 (cca 31 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu ve výši
300,00 Kč/m² Společenství vlastníků jednotek Libušinka 369, 370 Trutnov. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem.
[ 2015 - 809 ]
p. p. 552/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.09.2015 *
schválit prodej okapových chodníčků na části p. p. 552/1 (cca 152 m²) v k. ú. Trutnov Společenství pro domy
kpt. Jaroše 324-327 Trutnov za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
[ 2015 - 810 ]
p. p. 1792/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.09.2015 *
neschválit prodej části p. p. 1792/1 (4 m²) v k. ú. Horní Staré Město České republice, s právem hospodaření
s majetkem státu pro Centrum služeb pro silniční dopravu za kupní cenu ve výši 1 000,00 Kč/m².
[ 2015 - 811 ]
p. p.
, p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.09.2015 *
neschválit prodej části p. p.
(cca 130 m²) a části p. p.
paní
.
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(cca 2 m²) v k. ú. Horní Staré Město

Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2015 - 812 ]
p. p. 2242/6, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování podzemního kabelového vedení nízkého napětí na části p. p. 2242/6 v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu 4 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 813 ]
p. p. 163/7 a násl., k. ú. Horní Maršov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Teplárenská, a. s.,spočívajícího v právu
uložení a provozování teplovodního potrubí na části p. p. 163/7, p. p. 163/8 a p. p. 163/16 a p. p. 167/3
v k. ú. Horní Maršov v celkovém rozsahu 30 m². Jednotková cena činí 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 814 ]
p. p. 2633/9 a násl., k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti HUMLNET s. r. o., spočívajícího v právu
uložení a provozování chrániček pro optickou síť HUMLNET na části p. p. 2633/9, p. p. 2633/10, p. p.
2633/17, p. p. 253/19 a p. p. 237/38 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 1 200 m². Jednotková cena činí
133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 815 ]
p. p.
k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch paní
spočívajícího v právu uložení
a provozování teplovodní přípojky na části p. p.
v k. ú. Lhota u Trutnova v celkovém rozsahu 12 m².
Jednotková cena činí 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2015 - 816 ]
p. p. 2637/3, k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování kabelového vedení nízkého napětí na části p. p. 2637/3 v k. ú. Starý Rokytník
v celkovém rozsahu 30 m². Jednotková cena činí 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 817 ]
p. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch pana
spočívajícího v právu uložení
a provozování kanalizační přípojky na části p. p
v k. ú. Voletiny v celkovém rozsahu 3 m². Jednotková
cena činí 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2015 - 818 ]
, k. ú. Horní Staré Město
p. p.
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch pana
a pana
spočívajícího
v právu uložení a provozování kabelového vedení nízkého napětí na části p. p.
k. ú. Horní Staré
Město v celkovém rozsahu cca 26 m². Jednotková cena činí 117,00 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 819 ]
p. p. 2289/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování kabelového vedení nízkého napětí na části p. p. 2289/1 v k. ú. Trutnov v celkovém
rozsahu 24 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 820 ]
p. p. 2831/1, k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování kabelového vedení nízkého napětí na části p. p. 2831/1 v k. ú. Starý Rokytník
v celkovém rozsahu 64 m². Jednotková cena činí 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 821 ]
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch pana
spočívajícího v právu uložení a
provozování kanalizační přípojky na části p. p.
v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu 6 m².
Jednotková cena činí 40,00 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2015 - 822 ]
st. p. 5786, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem st. p. 5786 (15 m²) v k. ú. Trutnov, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Trutnov
- vnitřní město. O pozemek bude doplněna stávající nájemní smlouva č. 970 061. Ostatní ujednání smlouvy
zůstanou nezměněny.
[ 2015 - 823 ]
st. p. 5918, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem st. p. 5918 (16 m²) v k. ú. Trutnov Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Trutnov
- vnitřní město. O pozemek bude doplněna stávající nájemní smlouva č. 970 061. Ostatní ujednání smlouvy
zůstanou nezměněny.
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[ 2015 - 824 ]
, k. ú. Trutnov
p. p.
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(cca 30 m²) v k. ú. Trutnov, na dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům (cca 24 m²) za nájemné ve výši 5,00 Kč/m²/rok a k umístění kotce pro psa
(cca 6 m²) za nájemné ve výši 10,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být
odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2015 - 825 ]
p. p. 722/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 722/2 (cca 28 m²) v k. ú. Trutnov, na dobu určitou 5 let Společenství Náchodská 345
a 346, k umístění přístřešku na kontejnery za nájemné ve výši 10,00 Kč/m²/rok.
[ 2015 - 826 ]
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 1
(cca 82 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova, na dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům a k posezení za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/rok s tím, že bude pozemek po dobu
nájmu oplocen. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Není
povoleno u dočasného oplocení vysazovat túje nebo jiné stromky.
[ 2015 - 827 ]
p. p.
, p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(cca 157 m²) a části p. p
(cca 31 m²) v k. ú. Trutnov, na dobu neurčitou panu
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výsadba
stromů a keřů není povolena.
[ 2015 - 828 ]
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(cca 82 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova, na dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů
musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2015 - 829 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p
(70 m²) v k. ú. Trutnov, na dobu neurčitou panu
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů
musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2015 - 830 ]
p. p.
, p. p
rada města
schvaluje
*
01.01
pronájem části p. p.

, k. ú. Trutnov

*
(85 m²) a části p. p.
(25 m²) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let panu
k umístění chatky (cca 6 m²) za nájemné ve výši 10,00 Kč/m²/rok a k zahrádkářským
účelům (cca 104 m²) ve výši 5,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být
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odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2015 - 831 ]
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(489 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova, na dobu neurčitou panu
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů
musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2015 - 832 ]
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(1 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Voletinská, panu
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 26.08.2015 do 25.08.2016, za nájemné
ve výši 2,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 833 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, panu
(manikúra - pedikúra)
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 10.08.2015 do 30.06.2016, za nájemné
ve výši 3,00 Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání
částí p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov (reklamní stojan typu "A") v termínu od 01.07.2015 do 09.08.2015, ve
výši 3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 834 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, Svatojánské náměstí, panu
(BISTRO
NEM VIET) k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 30.09.2015 do 29.09.2016,
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 835 ]
p. p. 2213/16, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 2213/16 (7 m²) v k. ú. Trutnov, Slovanské náměstí, Vyšší odborné škole zdravotnické
a Střední zdravotnické škole, Trutnov, Procházkova 303, k umístění plechové boudy pro umístění stavebního
nářadí a míchání stavebních hmot na dobu určitou, a to od 28.07.2015 do 17.08.2015, za nájemné
ve výši 3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 836 ]
p. p. 552/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výpůjčku části p. p. 552/1 (cca 90 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Kpt. Jaroše, Stavební firmě Haase, s.r.o., k umístění
lešení za účelem rekonstrukce bytových domů čp. 324-327 na dobu určitou, a to od 21.07.2015
do 30.09.2015.
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[ 2015 - 837 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, Svatojánské náměstí, panu
(KRÁSNÝ
DOMOV) k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.09.2015 do 31.08.2016,
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 838 ]
p. p. 2118, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výpůjčku části p. p. 2118 (cca 125 m²) a části p. p. 2117/1 (cca 10 m²) v k. ú. Horní Staré Město společnosti
REVITA G a.s., k umístění lešení na dobu určitou od 23.07.2015 do 30.09.2015 za účelem zateplení domu
čp. 555-556.
[ 2015 - 839 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
ukončení nájmu části p. p.
(cca 8 m² - umístění kůlny) v k. ú. Trutnov a změnu nájmu (pouze
k zahrádkářským účelům) s panem
.
[ 2015 - 840 ]
p. p. 847/1, k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 847/1 (cca 340 m²) v k. ú. Trutnov, na dobu neurčitou Společenství vlastníků
jednotek domu čp. 355, 356, Kryblická, Trutnov, ke zřízení a údržbě parkovací plochy pro osobní automobily
obyvatel SVJ 355 - 356.
[ 2015 - 841 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p.
(cca 18 m²) v k. ú. Trutnov
s
za následujících podmínek:
- pozemek bude užíván výhradně k zřízení sjezdu z p. p
v majetku žadatele na komunikaci
Kpt. Jaroše na p. p.
v majetku města Trutnova,
- následnou údržbu a veškeré opravy stavby (sjezdu) bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- provedené úpravy na pozemku budou součástí pozemku, stavebník nebude mít k pozemku, který tvoří
veřejné prostranství, žádná zvláštní práva,
- stavba bude vybudována nejpozději do 30.06.2016.
[ 2015 - 842 ]
p. p. 3729, k. ú. Starý Rokytník a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prováděním geologických prací společností GeoTTec-GS, a.s., na p. p. 3729 v k. ú. Starý Rokytník, p. p.
1089/3, p. p. 977/5 v k. ú. Trutnov, na p. p. 977/5, p. p. 1028, p. p. 1029, p. p. 1031, p. p. 1032, p. p. 1036,
p. p. 216, p. p. 482 a p. p. 522 v k. ú. Debrné a na p. p. 1383/3, p. p. 1435/1 a 1436/1 v k. ú. Poříčí
u Trutnova v termínu srpen 2015 za účelem vypracování projektové dokumentace stavby pro akci
"Rychlostní silnice R11, stavba 1109 Trutnov statní hranice" s tím, že podmínky vstupu, prací na lesních
pozemcích a zajištění náhrady případných škod budou min. 7 dnů předem písemně dohodnuty s nájemcem
pozemků, společností Lesy a parky Trutnov s.r.o.
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ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Hojný
T:10.08.2015 *
zajistit uzavření dohody o provádění geologických prací na pozemcích města Trutnova.
[ 2015 - 843 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
ukončení nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p.
, dohodou ke dni 30.09.2014.

(2 m²) v k. ú. Trutnov, uzavřené panem

Bytové záležitosti
[ 2015 - 844 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.09.2015 *
schválit p.
prominutí dluhu na poplatcích z prodlení v celkové výši
40 595,00 Kč z prodlení s platbami nájemného a záloh na služby za byt č. 2.3 v 1. NP domu č.p.
na
v Trutnově ve smyslu rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově č.j

.

[ 2015 - 845 ]
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádost ze dne 24. 06. 2015 o převodu členských práv a povinnosti pí
k bytu č.
a ke garáži č.
v Bytovém družstvu Horní Staré Město, na nového nabyvatele
.
[ 2015 - 846 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt
, č. b. 2, 3. podlaží o vel. 1+1, kde
nájemci jsou
, rozšířený o půdu o vel. 20,00 m². Měsíční nájemné u rozšířeného
bytu bude ve výši 7 369,00 Kč. Nájemní smlouva na byt bude uzavřena na dobu neurčitou. Po dobu
zveřejnění záměru města je možnost dávat písemné připomínky a námitky odboru majetku města MěÚ
Trutnov.
Majetek města - různé
[ 2015 - 847 ]
MEBYS - bufet na zimním stadionu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. uzavřít podnájemní smlouvu s panem
na prostory sloužící jako občerstvení (bufet) na zimním stadionu v Trutnově s účinností od 01.09.2015
na dobu neurčitou za nájemné ve výši 36 303,00 Kč včetně DPH za kalendářní rok, včetně možnosti
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného.
[ 2015 - 848 ]
MEBYS - kancelář na zimním stadionu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. uzavřít podnájemní smlouvu s Tělovýchovnou jednotou
Lokomotiva Trutnov o. s. na část kanceláře o výměře 5,40 m² na zimním stadionu v Trutnově s účinností
od 01.09.2015 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1 210,00 Kč včetně DPH vždy za období od

15

01.09. do 30.06. (nájemné hrazeno v období od 01.09. do 30.06. v kalendářním roce), včetně možnosti
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného.
[ 2015 - 849 ]
MEBYS - šatna na zimním stadionu
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. uzavřít podnájemní smlouvu s Tělovýchovnou jednotou
Lokomotiva Trutnov o. s. na šatnu na zimním stadionu v Trutnově s účinností od 01.09.2015 na dobu
neurčitou za nájemné ve výši 847,00Kč včetně DPH vždy za období od 01.09. do 31.03. (nájemné hrazeno
v období od 01.09. do 31.03. v kalendářním roce), včetně možnosti uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného.
[ 2015 - 850 ]
MEBYS - "Oprava uličky K Příkopu"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. zahájení zadávacího řízení a jeho podmínky k zajištění dodavatele
na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava uličky K Příkopu" dle předloženého návrhu.
*
01.02
*
komisi pro otevírání obálek dle předloženého návrhu.
*
01.03
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu. Komise též posoudí kvalifikaci
uchazečů.
[ 2015 - 851 ]
MEBYS - Opravy sportovišť 2015
rada města
schvaluje
*
01.01
*
doplnění plánu oprav pro sportoviště 2015 dle předloženého návrhu.
[ 2015 - 852 ]
VZ "Zkvalitnění nakládání s bioodpady"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
společnosti Lesy a parky Trutnov s. r. o. vypsání veřejné zakázky "Zkvalitnění nakládání s bioodpady" dle
předloženého návrhu.
*
01.02
*
seznam dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky, dle předloženého návrhu.
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém znění.
Finanční záležitosti
[ 2015 - 853 ]
Dotace - OSTATNÍ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 10 000,00 Kč pro
, nar.
,
, Trutnov,
na krytí nákladů spojených s mezinárodním projektem mobility mládeže 4 zemí (Německo, Rakousko,
Španělsko, Česko).
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro
, nar. 2
,
Trutnov, v kategorii OSTATNÍ v předloženém znění.
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,

Různé
[ 2015 - 854 ]
Nová ulice a nová autobusová zastávka
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:21.09.2015 *
schválit:
1. v k. ú. Trutnov pro ulici, která odbočuje z nám. Republiky severozápadním směrem, název Faltisova
2. v k. ú. Bojiště u Trutnova na ulici Rokytnická u křižovatky silnice s cestami k pomníku generála Gablenze a
k Janské kapli pro novou autobusovou zastávku název Trutnov, Rozcestí 1866.
[ 2015 - 855 ]
ČEZ Distribuce - čerpadlo fontány
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o připojení el. zařízení se společností ČEZ Distribuce, a.s.
[ 2015 - 856 ]
Komunikace B. Němcové - vícepráce a méněpráce
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vícepráce a méněpráce na akci "Trutnov, rekonstrukce ulice Boženy Němcové" dle předloženého
změnového listu č. 2 a jeho příloh.
[ 2015 - 857 ]
Komunikace Horská - změna zálivů MHD
rada města
schvaluje
*
01.01
*
změnu stavební úpravy zálivů MHD na akci "Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov – Horní Staré Město".
[ 2015 - 858 ]
Muzeum - fasáda - vícepráce
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vícepráce na akci "Muzeum Podkrkonoší v Trutnově - oprava fasády" dle předloženého návrhu.
[ 2015 - 859 ]
VŘ "I/14 Trutnov, ul. Žižkova a Husitská, OŽK"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce vypsané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR "I/14 Trutnov,
ul. Žižkova a Husitská, OŽK" - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče
STRABAG a.s. - pořadí nabídek dle rozhodujícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH:
1. STRABAG a.s.
12 284 170,87 Kč
2. EUROVIA CS a.s. 12 580 337,00 Kč
3. M-SILNICE a.s. 12 647 018,73 Kč
pověřuje
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:31.08.2015 *
zajistit uzavření smlouvy.
*
02.02 Urč:Ing. Franc
T:31.08.2015 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
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[ 2015 - 860 ]
Rekonstrukce vinárny Pod hradem
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vícepráce na akci "Rekonstrukce vinárny Pod Hradem" dle předloženého rozpočtu.
[ 2015 - 861 ]
Jiráskovo nám. - podzemní kontejnery
rada města
schvaluje
*
01.01
*
rozhodnutí o vyloučení STAVEBNĚ DOPRAVNÍ Trutnov s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov ze zadávacího
řízení.
*
01.02
*
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení "Regenerace zeleně a veřejných ploch Jiráskova náměstí v Trutnově
- Podzemní kontejnery pro separovaný odpad", systémové číslo zakázky: P15V00000053.
*
01.03
*
zadání zakázky "Jiráskovo náměstí v Trutnově - Podzemní kontejnery pro separovaný odpad", systémové
číslo zakázky: P15V00000140 společnosti Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá č.p. 371, 541 01 Trutnov
na základě § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.
[ 2015 - 862 ]
Logo města
rada města
schvaluje
*
01.01
*
bezplatné užívání loga města Trutnova subjektem Královéhradecké noviny - Iveta Šalounová dle předložené
žádosti.
[ 2015 - 863 ]
VZ "Modernizace os. výtahu v budově MěÚ"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
- vypsání výběrového řízení na dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu "Modernizace výtahu
v budově MěÚ Trutnov - 4. a 5. etapa",
- text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu,
- okruh dodavatelů k obeslání výzvou, dle předloženého návrhu.
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi, která je pověřena i posouzením kvalifikace, v navrženém
složení.
[ 2015 - 864 ]
VZ "Google Apps for Work"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
rozhodnutí o vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče: netmail s.r.o., IČ: 25082159.
*
01.02
*
rozhodnutí o zrušení výběrového řízení "Google Apps for Work - komunikační řešení Městského úřadu
Trutnov".
systémové číslo zakázky: P15V00000098
[ 2015 - 865 ]
VZ "Pořízení 35 kusů PC pro MěÚ - 2015"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu "Pořízení 35 kusů PC
pro město Trutnov - městský úřad - 2015". systémové číslo zakázky: P15V00000137
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*
01.02
*
- text výzvy k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh dle předloženého návrhu,
- okruh navržených dodavatelů.
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komise v navrženém složení, která též posoudí kvalifikaci uchazečů.
pověřuje
*
03.01
*
Ing. Bohumíra Hábu odpovídat na dotazy uchazečů a poskytovat dodatečné informace.
[ 2015 - 866 ]
VZ "Výměna výplní otvorů v objektech MŠ Trutnov"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
rozhodnutí Mateřské školy, Trutnov zrušit zadávací řízení pro část 1 podlimitní veřejné zakázky "Výměna
výplní otvorů v objektech MŠ Trutnov", tj. pro pracoviště Benešova č. p. 222, dle předloženého návrhu.
[ 2015 - 867 ]
Žádosti o umístění v DPS
rada města
schvaluje
*
01.01
*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 24.06.2015 k podaným žádostem o umístění
v domech s pečovatelskou službou (DPS) a ke změnám na pořadníku žadatelů dle předloženého návrhu,
*
01.02
*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v DPS dle předloženého návrhu,
*
01.03
*
žádost paní Věry Ševčíkové o výměnu bytu v rámci DPS dle předloženého návrhu.
[ 2015 - 868 ]
Organizační opatření - zadávání veřejných zakázek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
organizační opatření č. 12/2015 o zadávání veřejných zakázek dle předloženého návrhu.
[ 2015 - 869 ]
VZ "Zpracování lesních hospodářských osnov"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
- vypsání výběrového řízení na dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu "Zpracování lesních
hospodářských osnov pro zařizovací obvod Broumov - Trutnov",
systémové číslo zakázky: P15V00000111
*
01.02
*
- text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu,
*
01.03
*
- okruh dodavatelů k obeslání výzvou, dle předloženého návrhu.
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi, která je pověřena i posouzením kvalifikace, v navrženém
složení.
[ 2015 - 870 ]
Studie dopravy - lokalita Česká čtvrť
rada města
ukládá
*
01.01 Urč:Ing. Franc
T:31.12.2015 *
zpracovat studii dopravy v lokalitě Česká čtvrť v souvislosti s rekonstrukcí komunikace Smetanova
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[ 2015 - 871 ]
Komise pro sport a využití sportovních zařízení
rada města
jmenuje
*
01.01
*
pana Jiřího Šedivce členem Komise pro sport a využití sportovních zařízení.
[ 2015 - 872 ]
Personální záležitosti MěÚ
rada města
schvaluje
*
01.01
*
Ing. Miroslavu Šormovou do funkce zástupce vedoucího odboru majetku Městského úřadu Trutnov
s účinností od 22.07.2015.
[ 2015 - 873 ]
Trutínek - rodinné centrum, z. s.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s umístěním sídla spolku s názvem Trutínek - rodinné centrum, z. s., na adrese Trutnov, Mládežnická 536
- v budově ZŠ, která je ve vlastnictví města Trutnova.
[ 2015 - 874 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín příští schůze rady města na pondělí 31. srpna 2015 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

