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02.01 − Krátkodobý pronájem tělocvičen a jiných prostor ve školách
− splněno
02.01 − Pasportizace veřejného osvětlení města Trutnov – Dodatek č. 1
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NEMOVITOSTI – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2016-1040/20
Na Nivách čp. 57 (vyřazení budovy z přílohy zřizovací listiny)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změnu přílohy Dodatku č. 2 zřizovací listiny Společenského centra Trutnovska pro
kulturu a volný čas, kterým se ke dni 31.12.2016 upravuje příloha zřizovací listiny vymezující
majetek ve vlastnictví zřizovatele, svěřený organizaci k hospodaření, z důvodu odprodeje
nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. 536 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 649,00 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
680,00 m2, v části obce Střední Předměstí, v ulici Na Nivách, v k. ú. a obci Trutnov, do
vlastnictví Královéhradeckého kraje.
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2016-1041/20
nám. Horníků čp. 496
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výpověď společnosti ROSA market s.r.o., IČ 25506641, z pronájmu prostor sloužících
podnikání v čp. 496 nám. Horníků v Trutnově, umístěných v I. NP o celkové výměře
204,58 m2 (kancelář 4,30 m2, sklad 21,67 m2, lednice 10,66 m2, sociální zařízení – předsíň
1,17 m2, sociální zařízení – záchod s chodbou 2,51 m2, zádveří prodejny 6,36 m2, prodejna
106,35 m2, přístavek – sklad 38,83 m2, přístavek – 2 místnosti 5,04 m2 a 7,69 m2), který bude
ukončen ke dni 31.12.2016.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 496 nám.
Horníků v Trutnově, umístěné v I. NP o celkové výměře 204,58 m2 (kancelář 4,30 m2, sklad
21,67 m2, lednice 10,66 m2, sociální zařízení – předsíň 1,17 m2, sociální zařízení – záchod
s chodbou 2,51 m2, zádveří prodejny 6,36 m2, prodejna 106,35 m2, přístavek – sklad
38,83 m2, přístavek – 2 místnosti 5,04 m2 a 7,69 m2), na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění
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meziročního inflačního nárůstu nájemného. 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. V prostoru sloužícím
podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Uzavření nájemní smlouvy nejdříve od
01.01.2017.
RM_2016-1042/20
Palackého čp. 79
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 79 Palackého,
umístěné v I. NP o celkové výměře 89,25 m2 (2 prodejny 37,24 m2, 32,76 m2, 2 výlohy
o celkové výměře 1,75 m2, 1 sklad 14,10 m2 a 1 soc. zařízení 3,40 m2) paní Lianě Bridzikové,
IČ 49998188, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování prodejny pro zahrádkáře. 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.
RM_2016-1043/20
Krakonošovo nám. čp. 22
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 22 Krakonošovo
náměstí, umístěné v I. NP o celkové výměře 48,43 m2 (prodejna 20,42 m2, 2 výlohy
o celkové výměře 2,40 m2, kancelář 8,61 m2, sklad 17,00 m2) panu Martinu Věchetovi,
IČ 42930944, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování prodejny Geronimo – zlatnictví, hodinářství. Nájemce
provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor s tím, že v případě ukončení nájemní
smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
NEBYTOVÉ PROSTORY − NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-1044/20
v Trutnově (kancelář č. 3)
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor – kanceláře č. 3 ve
3. NP o výměře 18,20 m2 v objektu čp.
v ulici
v Trutnově na dobu určitou 5 let
se zájemcem paní
, nar.
, bytem
, Trutnov, za nájemné
ve výši 25.407,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
k účelu navrženému zájemcem, kterým je redakční kancelář.
souhlasí
*02.01*
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
- nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k navrhovanému způsobu
využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto
nebytových prostor nájemci uhrazeno,
- v nebytových prostorech nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, v platném a účinném znění.
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RM_2016-1045/20
Horská čp. 220
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor − prostoru č. 101
o celkové výměře 127,00 m2 (prodejna 72,40 m2, výloha 7,90 m2, sklad 42,20 m2, WC
1,50 m2, komora 3,00 m2) v objektu čp. 220 v ulici Horská v Trutnově na dobu určitou 5 let,
se zájemcem L-shoes s.r.o., IČ 05380227, za nájemné ve výši 228.767,00 Kč/rok, k účelu
navrženému zájemcem, kterým je provozování prodejny obuvi, kožené galanterie a doplňkového zboží.
souhlasí
*02.01
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
- nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k navrhovanému způsobu
využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto
nebytových prostor nájemci uhrazeno,
- v nebytových prostorech nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, v platném a účinném znění.
RM_2016-1046/20
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor −
o výměře 20,20 m2 v objektu čp.
v Trutnově, každou středu od 17:15
do 18:45 h na období od 26.10.2016 do 31.05.2017, vyjma státních svátků a školních
prázdnin, se zájemcem paní
, nar.
, bytem
,
Trutnov, za nájemné ve výši 3.770,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je
výuka španělského jazyka.
POZEMKY − ZÁMĚR MĚSTA
RM_2016-1047/20
p. p.
k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
(1 574,00 m2) v k. ú. Volanov panu
k zahrádkářským účelům, pokud kupující odsouhlasí kupní cenu ve výši
250,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem. Zveřejnění bude
zasláno panu
a panu
.
RM_2016-1048/20
p. p.
k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
(26,00 m2) v k. ú. Libeč panu
k zajištění přístupu k domu. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
6

RM_2016-1049/20
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 80,00 m2) v k. ú. Oblanov na
dobu neurčitou panu
k rekreačním účelům za nájemné ve výši
2,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
RM_2016-1050/20
p. p.
a p. p.
, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(215,00 m2) a p. p.
(510,00 m2)
v k. ú. Libeč na dobu neurčitou panu
, z toho 645,00 m2 k zahrád2
kářským účelům a 80,00 m jako zázemí u domu za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok s tím, že
jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2016-1051/20
p. p. 2057, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2057 (cca 0,85 m2 pohledové plochy)
v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou společnosti Pepperl + Fuchs Manufacturing
s. r. o., k umístění informační – směrové tabule za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2
pohledové plochy/rok + DPH.
RM_2016-1052/20
p. p. 288/2, p. p. 269/1 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemkových parcel: p. p. 288/2 (cca
538,10 m2), p. p. 269/1 (cca 76,00 m2), p. p. 292/2 (cca 66,20 m2), p. p. 292/5 (cca
17,00 m2), p. p. 2023 (cca 10,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město Povodí Labe, státní podnik, za
nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok, za následujících podmínek:
- pozemky budou užívány výhradně za účelem rekonstrukce stabilizačního prahu pod
mostem,
- veškeré opravy stavby bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- provedené úpravy na pozemcích budou součástí pozemků, stavebník po dokončení výše
uvedené stavby a po geodetickém zaměření požádá o majetkoprávní vypořádání
k částem pozemků s trvalým záborem, a to nejdéle do 90 dnů po kolaudaci stavby (město
se touto smlouvou nezavazuje pozemky převést),
- pozemky s dočasným záborem budou před kolaudací stavby uvedeny do původního
stavu,
- přístup ke stavbě bude po stávající komunikaci na p. p. 1801, p. p. 1815/1 v k. ú. Horní
Staré Město,
- stavba bude vybudována nejpozději do 31.12.2018.
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POZEMKY − DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2016-1053/20
p. p. 3196, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 3196 (cca 500,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků domu
čp. 473, 474 ulice Zámečnická, za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 jako zázemí u domu
a k parkování. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-1054/20
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(272,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník panu
za
kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m2 jako přístupovou cestu a k rozšíření vlastních pozemků.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-1055/20
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(28,00 m2) v k. ú. Trutnov paní

.

RM_2016-1056/20
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit, že při prodeji části p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova panu
, dle usnesení
, dojde ke snížení výměry z cca 285,00 m2 na cca
215,00 m2 z důvodu prodeje části p. p.
manž.
.
RM_2016-1057/20
p. p. 799/5, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup p. p. 799/5 (569,00 m2) v k. ú. Trutnov od České republiky, s právem
hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, za kupní cenu ve výši
138.950,00 Kč + DPH. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-1058/20
p. p. 280/3, k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup p. p. 280/3 (1 030,00 m2, pozemek pod komunikací) k. ú. Oblanov od ČR –
Lesů České republiky, s.p., za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 242.000,00 Kč
s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem.
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RM_2016-1059/20
p. p. 2103, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod části p. p. 2103 (cca 950,00 m2) k. ú. Trutnov do vlastnictví města
Trutnova od ČR – Státního pozemkového úřadu, s tím, že nabyvatel uhradí náklady spojené
s převodem.
POZEMKY − NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-1060/20
p. p. 1514/2 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o nájmu částí p. p. 1514/2 (cca 11,00 m2), p. p. 1514/3 (cca 30,00 m2)
a p. p. 550/4 (cca 20,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova s Povodí Labe, státní podnik, za
nájemné ve výši 20,00 Kč/m2, za účelem rekonstrukce a novostavby chodníků v ul.
Petříkovická, v předloženém znění na dobu určitou do doby majetkoprávního vypořádání,
nejdéle však na dobu 5 let.
RM_2016-1061/20
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 340,00 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. Je povoleno
dočasné oplocení po dobu platnosti nájemní smlouvy.
RM_2016-1062/20
p. p. 2835/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 3,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let panu
k umístění stolu a dvou lavic za účelem odpočinku za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok.
RM_2016-1063/20
p. p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 303,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova na dobu neurčitou
panu
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok s tím, že
jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2016-1064/20
p. p. 1417 a p. p. 40/12, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem plochy na zábradlí stojícím na části p. p. 1417 (cca 1,00 m2 pohledové plochy)
a plochy na zábradlí stojícím na p. p. 40/12 (cca 1,00 m2 pohledové plochy) vše v k. ú. Poříčí
u Trutnova na dobu určitou 3 roky společnosti STAVMAT STAVEBNINY Rudná s. r. o.,
k umístění dvou směrových tabulí (každá o pohledové ploše 1,00 m2) za nájemné ve výši
1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok + DPH.
RM_2016-1065/20
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 20,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let paní
k umístění dřevěné kůlny za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok.
RM_2016-1066/20
p. p.
a p. p.
k. ú. Voletiny
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p.
(690,00 m2) a p. p.
(1 143,00 m2) v k. ú. Voletiny na dobu
neurčitou panu
, k sečení a pastvě za nájemné ve výši 0,10 Kč/m2/rok
s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
Oplocení je povoleno.
RM_2016-1067/20
p. p. 1988/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1988/1 (cca 60,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou Společenství
vlastníků Palackého 380-385 a Žižkova 386 v Trutnově, k vybudování a následné údržbě
chodníčků z betonových dlaždic za nájemné ve výši 1,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další
výstavba není povolena.
RM_2016-1068/20
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Jihoslovanská, Ing.
(Ema
- dárky a výběrový second hand), k umístění štendru a figuríny před prodejnou na dobu
určitou, a to od 01.11.2016 do 31.08.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude
před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p.
(1,00 m2)
2
v k. ú. Trutnov v termínu od 01.09.2016 do 31.10.2016 ve výši 3,00 Kč/m /den.
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RM_2016-1069/20
p. p.
a st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 20,00 m2) a část st. p.
(cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov,
Krakonošovo náměstí, panu
, k umístění předzahrádky
na dobu určitou, a to od 30.10.2016 do 30.09.2017 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den.
Podmínkou je, že si nájemce bude v zimním období na komunikaci kolem předzahrádky
vyhrnovat sníh.
RM_2016-1070/20
p. p.
a p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene k panující st. p.
k. ú. Trutnov v majetku pana
a paní
spočívajícího v právu uložení
a provozování kanalizační přípojky na části p. p.
a p. p.
v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu cca 180,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2016-1071/20
p. p.
k. ú. Volanov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene k panující st. p.
k. ú. Volanov v majetku paní
manželů
, paní
a Finanční
OZDRAVOVNY s. r. o. Praha, spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační
přípojky na části p. p.
v k. ú. Volanov v celkovém rozsahu cca 60,00 m2. Jednotková
cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávnění.
RM_2016-1072/20
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene k panující st. p.
k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku
pana
spočívajícího v právu uložení a provozování teplovodní přípojky na části
p. p.
v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu cca 15,00 m2. Jednotková cena
činí 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
RM_2016-1073/20
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatné služebnosti cesty a stezky na části p. p.
v k. ú. Trutnov k panující
p. p.
v k. ú. Trutnov v majetku manželů
v celkovém
rozsahu cca 90,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené
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se zřízením služebnosti uhradí oprávnění.
RM_2016-1074/20
p. p.
a další, k. ú. Dolní Staré Město a Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku ke smlouvě o právu stavby mezi městem Trutnovem a panem
z
spočívajícího v oprávnění pana
uložit
vodovodní a kanalizační přípojku na části p. p.
a p. p.
v k. ú. Dolní Staré Město
a části p. p.
v k. ú. Horní Staré Město, vše v rozsahu dle předloženého zákresu,
kterýžto dodatek bude sloužit jako doklad o právu provést stavbu ve smyslu stavebního
zákona,
*01.02*
pro případ, že podmínky předmětné smlouvy o právu stavby budou dodrženy a bude
prodáván pozemek p. p.
v k. ú. Horní Staré Město panu
, zřízení
úplatného věcného břemene spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní
a kanalizační přípojky na části p. p.
a p. p.
v k. ú. Dolní Staré Město a části
p. p.
v k. ú. Horní Staré Město, vše v rozsahu dle předloženého zákresu (cca
102,00 m2), za cenu ve výši 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2016-1075/20
p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s výsadbou tří ovocných stromků na pozemcích č.
k. ú. Lhota u Trutnova,
které má v pronájmu na základě nájemní smlouvy č.
paní
s tím, že
v případě ukončení nájemní smlouvy nebude po městu požadována finanční náhrada za
provedenou výsadbu.
RM_2016-1076/20
p. p.
, k. ú. Babí
rada města
bere na vědomí
*01.01*
smluvní vztah dle nájemní smlouvy č.
na p. p.
v k. ú. Babí s paní
Milenou Jakoubkovou a panem
, který přešel na město Trutnov směnnou
smlouvou č.
uzavřenou s ČR – Státním pozemkovým úřadem.
schvaluje
*02.01*
podání výpovědi paní
a panu
z nájemního vztahu
k p. p.
v k. ú. Babí z důvodu plánované investiční činnosti města, a to k 01.10.2017.
RM_2016-1077/20
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
neschvaluje
*01.01*
pronájmem části p. p.
(cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, paní
k umístění dvou stánků za účelem prodeje vánočního občerstvení.
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POZEMKY − RŮZNÉ
RM_2016-1078/20
p. p. 36/1, k. ú. Hajnice
rada města
souhlasí
*01.01*
s umístěním převaděče bezdrátového internetu na stožáru T-Mobile nacházejícího se na
p. p. 36/1 v k. ú. Hajnice.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2016-1079/20
Pořadník na sociální byty na r. 2017
rada města
souhlasí
*01.01*
s přidělením sociálního bytu o vel. 1 + 2 (1 + 3) paní
,
Trutnov 2, a zařazením na pořadník sociálních bytů na r. 2017 na 1. místo.
nesouhlasí
*02.01*
se zařazením žadatele o sociální byt paní
na pořadník sociálních bytů na
rok 2017.
RM_2016-1080/20
Změna "Zásad č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky
s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů"
rada města
schvaluje
*01.01*
s účinností od 01.01.2017 změnu článku 5 – Výpůjčka „Zásad č. 5/2015 Postup při pronájmu
nebo poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na
dobu nepřesahující 29 dnů“, která spočívá ve změně textu „Úhrada za poskytnuté služby
(úklid, ozvučení apod.) činí 360,00 Kč včetně DPH za jednu pořádanou akci. ZUŠ Trutnov se
bude úhrada ve výši 360,00 Kč za jednu pořádanou akci počítat včetně zkoušek na daný
koncert.
RM_2016-1081/20
Prominutí 1/2 poplatku z prodlení (
)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit paní
prominutí dluhu na poplatcích z prodlení v celkové výši
103.623,00 Kč ve smyslu rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově č.j.
z titulu
poplatku z prodlení s platbami nájemného a záloh na služby za byt č. 1 v domě čp.
v ulici
v Trutnově.
RM_2016-1082/20
Krakonošovo nám. čp. 124
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. 124,
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č. b. 1, 2. podlaží o vel. 1 + 2 (kuchyň 8,00 m2, 1. pokoj 22,95 m2, 2. pokoj 11,44 m2, předsíň
7,95 m2, koupelna 4,72 m2, WC 0,97 m2), topení etážové plynové. Minimální měsíční
nájemné 2.972,00 Kč.
V bytě je kombinovaný plynový kotel, kuchyňská linka a vodoměr. Orientační výše zálohy na
služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní
odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/osoba, domovní služby
20,00 Kč/osoba, komín 40,00 Kč/průduch.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční
nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení
prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou.
MAJETEK MĚSTA − RŮZNÉ
RM_2016-1083/20
Příkazní smlouva – čp. 96 v ul. Polská v Trutnově (stará kuželna)
rada města
schvaluje
*01.01*
příkazní smlouvu o obstarání „provozních správních služeb“ v čp. 96 v ulici Polská
v Trutnově (objekt staré kuželny). Smlouva bude uzavřena mezi městem Trutnovem
a společností MEBYS Trutnov s.r.o., v předloženém znění.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2016-1084/20
Mateřská škola a stacionář – finanční plány, limity na platy
rada města
schvaluje
*01.01*
finanční plány Mateřské školy, Trutnov a Stacionáře pro tělesně postižené a zdravotně
oslabené na rok 2016 dle předloženého návrhu.
stanovuje
*02.01*
Mateřské škole, Trutnov a Stacionáři pro tělesně postižené a zdravotně oslabené limit
prostředků na platy v hlavní činnosti na rok 2016 ve výši dle předloženého návrhu.
souhlasí
*03.01*
s použitím provozních prostředků Mateřské školy, Trutnov na částečné pokrytí nákladů na
platy ve výši stanoveného limitu na rok 2016.
RM_2016-1085/20
Platy ředitelů příspěvkových organizací od 01.11.2016
rada města
stanovuje
*01.01*
platy ředitelů příspěvkových organizací od 01.11.2016 ve výši dle předloženého návrhu.
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RM_2016-1086/20
Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření Smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů s Komerční bankou, a.s.
pověřuje
*02.01*
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
RM_2016-1087/20
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Komorní smyčcový soubor "MUSICA ANTIQUA"
TRUTNOV, IČ 60150572, Úpská 535, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2.
Dotace na činnost kulturních organizací − částečná úhrada provozních výdajů spojených
s činností souboru (notový materiál, doprava, údržba nástrojů, pronájem prostor v ZUŠ)
v roce 2016,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Komorní smyčcový soubor "MUSICA ANTIQUA" TRUTNOV,
IČ 60150572, Úpská 535, Trutnov, v předloženém znění,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro pana
, bytem
, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních
organizací − částečná úhrada výdajů na odměny pro vystavovatele v Galerii Hippo v roce
2016,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
, bytem
, Trutnov,
v předloženém znění,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro paní
, bytem
, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce
− částečná úhrada výdajů spojených s účastí žáků Základní umělecké školy Trutnov na
19. projektové fázi "JuPhi" v partnerském městě Würzburg (cestovné, ubytování),
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro paní
, bytem
,
v předloženém znění.
RŮZNÉ
RM_2016-1088/20
Přejmenování Revoluční ulice na nábřeží Václava Havla
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit v k. ú. Trutnov přejmenování Revoluční ulice na nábřeží Václava Havla.
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RM_2016-1089/20
Úprava lyžařských běžeckých tras Trutnov − smlouva o poskytnutí dotace
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy č. 16CRG01-0007 o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu "Úprava lyžařských běžeckých tras Trutnov".
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem v předloženém znění v termínu do 10.11.2016.
RM_2016-1090/20
VZ "Dodávka posypové soli 2016 - 2019" − schválení výsledku
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Dodávka posypové soli 2016 - 2019“,
systémové číslo VZ: P16V00000118, konkrétně účastníka První chráněná dílna s.r.o.,
IČ 28685521; nabídková cena za dodání 1 tuny posypové soli 1.750,00 Kč bez DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. První chráněná dílna s.r.o., Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem, IČ 28685521,
2. K+S Czech Republic a.s., Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4-Lhotka, IČ 45192405,
3. SBL Europe, s.r.o., náměstí Přátelství 1518/2, 102 00 Praha 10-Hostivař, IČ 02400014,
4. SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, Plačice,
IČ 27502988.
pověřuje
*02.01*
Ing. Labíka, jednatele Technických služeb Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností
souvisejících, zejména oznámení o výběru dodavatele, rozhodnutí o námitkách a samotné
smlouvy.
*02.02*
Ing. Labíka, jednatele Technických služeb Trutnov s.r.o., pro případ, že by vybraný dodavatel
porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele
a k uzavření smlouvy s účastníkem druhým v konečném pořadí; toto pověření zahrnuje též
oprávnění k podpisu všech souvisejících písemností.
RM_2016-1091/20
Cyklotrasa KČT Trutnov-Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
přijetí dotace ve výši 698.000,00 Kč.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 16RRD05-0004 v předlo-ženém znění.
Termín: 30.11.2016
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RM_2016-1092/20
VZ „Pořízení VT pro Městský úřad Trutnov - 2016“ − schválení výsledku
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Pořízení VT pro Městský úřad Trutnov 2016“, systémové číslo VZ: P16V00000123, konkrétně účastníka
nabídková cena 321.367,53 Kč vč. DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1.
Č
,
2. DLNK s.r.o., E. Beneše 470, 552 03 Česká Skalice, IČ 26012162.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností
souvisejících, vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o výběru dodavatele
a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, pro případ, že by vybraný dodavatel porušil
povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele
a k zajištění uzavření smlouvy s účastníkem druhým v konečném pořadí; toto pověření
zahrnuje též oprávnění k podpisu všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.
RM_2016-1093/20
VZ „Výroba a zpracování reportáží pro MěÚ Trutnov“ − zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Výroba a zpracování
reportáží pro MěÚ Trutnov“, systémové číslo VZ: P16V00000131,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého
návrhu,
*01.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Jiří Masařík, Mgr. Lucie Vlková,
Mgr. Michaela Dědková,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, MgA. Libor Kasík, Ing. Jan
Seidel, Mgr. Lucie Vlková, Mgr. Michaela Dědková, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda
nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků
výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí na prvním a druhém místě (bude-li to
s ohledem na počet účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech
úkonů souvisejících.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k rozhodování o vysvětlování, změnách či
doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů,
a k rozhodování o případných námitkách.
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RM_2016-1094/20
Vypovězení smlouvy o provozu naučné stezky „PO STOPÁCH VÁLKY 1866 – DEN
BITVY U TRUTNOVA 27.6.“
rada města
schvaluje
*01.01*
vypovězení smlouvy o provozu naučné stezky „PO STOPÁCH VÁLKY 1866 – DEN BITVY
U TRUTNOVA 27.6.“ se SBTS ČR ZO Klubem vojenské historie Trutnov.
ukládá
*02.01*
Ing. Masaříkovi, vedoucímu Odboru Kancelář MěÚ, zajistit vypovězení smlouvy.
Termín: 31.10.2016
RM_2016-1095/20
Nominace pro ocenění Trutnovský drak 2016
rada města
schvaluje
*01.01*
nominace pro ocenění Trutnovský drak 2016 viz důvodová zpráva.
RM_2016-1096/20
VZ „Pronájem osobního automobilu pro Město Trutnov – Městskou policii Trutnov“
− zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Pronájem osobního
automobilu pro Město Trutnov – Městskou policii Trutnov“, systémové číslo VZ:
P16V00000137,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého
návrhu,
*01.04*
jmenování hodnotící komise ve složení: Mgr. Radek Svoboda, Mgr. Lucie Vlková,
Mgr. Roman Kyncl, k otevření obálek, hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny
nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení,
kteří skončí v konečném pořadí na prvním a druhém místě (bude-li to s ohledem na počet
účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
pověřuje
*02.01*
Mgr. Svobodu, ředitele Městské policie Trutnov, k rozhodování o vysvětlování, změnách či
doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů,
a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2016-1097/20
Změna provozu Mateřské školy, Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se změnou provozu jednotlivých pracovišť Mateřské školy, Trutnov, v období od 23.12.2016
do 31.12.2016 dle předloženého návrhu.
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RM_2016-1098/20
Změna smlouvy o provozním servisu topných systémů
rada města
schvaluje
*01.01*
dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 422/08/S, Smlouva o provozním servisu topných systémů,
dle předloženého návrhu.
pověřuje
*02.01*
Mgr. Rejla, vedoucího Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví, zajištěním podpisu
dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 422/08/S.
RM_2016-1099/20
VZ „Přestavba stacionáře v Trutnově“ − zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Přestavba stacionáře v Trutnově“, systémové číslo VZ: P16V00000141,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého
návrhu, a dále zveřejnění zadávacích podmínek i pro ostatní potenciální dodavatele na
profilu zadavatele,
*01.04*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Renata Bezděková, Mgr. Dušan Rejl,
Mgr. Zdeněk Tomáš, Ing. Miroslav Franc, a to k provádění běžných úkonů v předmětném
výběrovém řízení, konkrétně k otevření obálek s nabídkami, k posouzení kvalifikace,
k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení, k hodnocení nabídek
a k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké.
pověřuje
*02.01*
Mgr. Rejla, vedoucího Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví, k rozhodování
o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti
na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2016-1100/20
Pořízení DHMM − Domov pro seniory Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se záměrem Domova pro seniory Trutnov pořídit dlouhodobý hmotný movitý majetek,
tj. 2 kusy mixážních sprchových panelů do obou společných koupelen na pracovišti v ulici
Dělnická 162, dle předloženého návrhu.
RM_2016-1101/20
Platové záležitosti vybraných ředitelů ZŠ a SVČ
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu příplatku za vedení Mgr. Petra Horčičky, ředitele Základní školy, Trutnov, Komen19

ského 399, a Mgr. Josefa Khola, ředitele Střediska volného času, Trutnov, a to s účinností od
01.11.2016, dle předloženého návrhu,
*01.02*
změnu platového zařazení a související úpravu příplatku za vedení Mgr. Stanislavy
Tejchmanové, ředitelky Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3,
Voletiny 1, a to s účinností od 01.11.2016, dle předloženého návrhu.
RM_2016-1102/20
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v předloženém
znění,
*01.02*
pověření Ing. Diviše, vedoucího Odboru životního prostředí, zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v předloženém znění.
RM_2016-1103/20
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 07.11.2016 od 15:00 h v zasedací
místnosti č. 301 MěÚ.
Zapsala: P. Velebová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta
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