Město Trutnov – rada města
Zpracováno dne : 18.05.2015
Usnesení
z 11. schůze rady města ze dne 18. května 2015
Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
2015 - 523/11 Studenec čp. 63
Mgr. Hendrych
2015 - 524/11 Lhota čp. 6
Mgr. Hendrych
Nebytové prostory - záměr města
2015 - 525/11 M. Gorkého čp. 264
Mgr. Hendrych
2015 - 526/11 Krakonošovo náměstí čp. 128 a čp. 129
Mgr. Hendrych
2015 - 527/11
Mgr. Hendrych
2015 - 528/11 Jihoslovanská čp. 26
Mgr. Hendrych
2015 - 529/11
Mgr. Hendrych
2015 - 530/11 Školní čp. 13
Mgr. Hendrych
2015 - 531/11
Mgr. Hendrych
2015 - 532/11 Dlouhá čp. 573
Mgr. Hendrych
2015 - 533/11 Dlouhá čp. 644
Mgr. Hendrych
2015 - 534/11 Palackého čp. 107
Mgr. Hendrych
Pozemky - záměr města
2015 - 535/11 p. p.
, k. ú. Libeč
Mgr. Hendrych
2015 - 536/11 p. p. 2085, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2015 - 537/11 p. p. 2076/7, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 538/11 st. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2015 - 539/11 p. p. 925/3 a další, k. ú. Babí
Mgr. Hendrych
2015 - 540/11 p. p. 470 a další, k. ú. Debrné
Mgr. Hendrych
2015 - 541/11 p. p. 1106/8, k. ú. Babí
Mgr. Hendrych
Pozemky - doporučení pro ZM
2015 - 542/11 p. p. 417/2, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Mgr. Hendrych
2015 - 543/11 p. p.
k. ú. Voletiny
Mgr. Hendrych
2015 - 544/11 st. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
Pozemky - nájemní smlouvy
2015 - 545/11 p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Mgr. Hendrych
2015 - 546/11 p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
Mgr. Hendrych
2015 - 547/11 st. p. 117, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
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2015 - 548/11

p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 549/11 p. p. 2891, p. p. 2142/14, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 550/11 p. p. 2065/9 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 551/11 p. p. 550/2 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2015 - 552/11 p. p. 2560/1, p. p. 2681, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 553/11 p. p. 780/2 a další, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Hendrych
2015 - 554/11 p. p. 1432/5, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Hendrych
2015 - 555/11 p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
2015 - 556/11 p. p. 63/6, k. ú. Dolní Staré Město
Mgr. Hendrych
2015 - 557/11 p. p. 1037 a další, k. ú. Debrné a St. Rokytník
Mgr. Hendrych
2015 - 558/11 p. p. 236/262 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Hendrych
Bytové záležitosti
2015 - 559/11 Dlouhá čp. 573, č. bytu 8 - VŘ
Mgr. Hendrych
2015 - 560/11 Dlouhá čp. 573, č. bytu 11 - VŘ
Mgr. Hendrych
2015 - 561/11 Krakonošovo náměstí 23 - VŘ
Mgr. Hendrych
2015 - 562/11 Jihoslovanská 32 - VŘ
Mgr. Hendrych
2015 - 563/11 Jihoslovanská 26 - VŘ
Mgr. Hendrych
2015 - 564/11
Mgr. Hendrych
2015 - 565/11
Mgr. Hendrych
Majetek města - různé
2015 - 566/11 VŘ "Profesionální vřetenová sekačka na sportovní trávníky“
Mgr. Hendrych
2015 - 567/11 Ceník sportovišť
Mgr. Hendrych
Finanční záležitosti
2015 - 568/11 Dotace - MŠ Meluzínek
Mgr. Adamec
2015 - 569/11 Dotace - Studánecká Čapkiana
Mgr. Adamec
Různé
2015 - 570/11 Připojení odběrného zařízení v ul. Laudonova
Ing. Horynová
2015 - 571/11 "Pokládka asfaltobetonových směsí 2015-2017"
Ing. Horynová
2015 - 572/11 ZŘ "Jiráskovo náměstí - podzemní kontejnery"
Ing. Horynová
2015 - 573/11 "Rekonstrukce vinárny Pod Hradem"
Ing. Horynová
2015 - 574/11 Odvolání proti usnesení komise pro výstavbu a rozvoj města
Ing. Horynová
2015 - 575/11 VZ "Dodávka a výměna OPS"
Ing. Horynová
2015 - 576/11 Znak města
Mgr. Adamec
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2015 - 577/11
2015 - 578/11
2015 - 579/11
2015 - 580/11
2015 - 581/11
2015 - 582/11
2015 - 583/11

Informační systém MP "DERIK"
Mgr. Adamec
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Mgr. Adamec
VZ "Výměna výplní otvorů v objektech MŠ Trutnov"
Mgr. Adamec
ZUŠ - přijetí účelových finančních darů
Mgr. Adamec
Petice - ul. Spodní
Mgr. Adamec
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
Mgr. Adamec
Příští schůze rady města
Mgr. Adamec

Kontrola plnění usnesení
[ 2015 - 508 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Veselý
[ 2015 - 512 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2015 - 513 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Franc
[ 2015 - 518 ] RM 02.01 Urč.:Ing. Kopecký

T
T
T
T

: splněn
: splněn
: splněn
: splněn

Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2015 - 523 ]
Studenec čp. 63
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.06.2015 *
schválit záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. 94 o výměře 336 m², jehož součástí
je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba rodinného domu čp. 63 a pozemku označeného jako p. p. 910 o výměře
19 m², vše v obci Trutnov, k. ú. Studenec u Trutnova, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.02.2015.
Nemovité věci se nachází v části obce Studenec. Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, nebudou
se aplikovat Zásady pro prodej..., nebude poskytnuta 20 % sleva ze sjednané ceny, nebudou upřednostněni
nájemci, s úvodní cenou pro jednání, vycházející ze znaleckého posudku, 320 000,- Kč.
[ 2015 - 524 ]
Lhota čp. 6
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.06.2015 *
schválit záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. 11 o výměře 594 m², jehož součástí
je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba č.p. 6 a pozemku označeného jako p. p. 29 o výměře 314 m², vše v k. ú.
Lhota u Trutnova, v části obce Lhota a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 18.08.2014.
Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy
ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání 1 290 000,- Kč.
Majetek města
Nebytové prostory - záměr města
[ 2015 - 525 ]
M. Gorkého čp. 264
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 264 Maxima Gorkého, umístěné
v I. NP o celkové výměře 87.36 m² (prodejna 44.13 m², bourárna 10.78 m², sklad 18.77 m², šatna 6.03 m²,
WC 2.40 m² a umývárna 5.25 m²) p. Pavlu Remetovi, na dobu určitou dalších 5 let za účelem provozování
prodejny masa a uzenin. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu
využití s tím, že v případě ukončení nájemního vztahu nebude zhodnocení předmětu nájmu uhrazeno.
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[ 2015 - 526 ]
Krakonošovo náměstí čp. 128 a čp. 129
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 128 a čp. 129 Krakonošovo náměstí o celkové
výměře 789.50 m² (v čp. 128 - I. NP: 1 knihovna 119.30 m², 7 výloh celkem 9.60 m², 4 sklady celkem 30.70
m², 1 umývárna 2.60 m², 1 WC 2.50 m², II. NP: 7 knihoven celkem 221.80 m², 5 skladů celkem 62.50 m²,
2 chodby celkem 26.90 m², 6 sociálních zařízení celkem 10.00 m², v čp. 129 - II. NP 2 kanceláře celkem
53.00 m², 1 knihovna 60.20 m², 5 skladů celkem 139.90 m², 3 chodby celkem 36.60 m², 5 sociálních zařízení
celkem 13.90 m²) Městské knihovně s regionálními funkcemi, se sídlem Krakonošovo náměstí 128,
v Trutnově, se sídlem Krakonošovo nám. 128, Trutnov, za stejných podmínek, na dobu určitou dalších 5 let,
za nájemné ve výši 50,- Kč/rok za celé nebytové prostory, bez uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování městské knihovny.
[ 2015 - 527 ]
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
odstoupení pana
od uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání
v čp.
, umístěných v I. NP o celkové výměře 73.23 m² (3 místnosti 24.02 m², 11.64 m², 21.01 m²
s výklenkem 6.40 m², chodba u sociálního zařízení 2.81 m², 2 komory 1.96 m² a 1.83 m², 2 soc. zařízení
1.66 m² a 1.90 m²), jak bylo uzavření této smlouvy schváleno usnesením č.
.
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
, umístěné v I. NP
o celkové výměře 73.23 m² (3 místnosti 24.02 m², 11.64 m², 21.01 m² s výklenkem 6.40 m², chodba
u sociálního zařízení 2.81 m², 2 komory 1.96 m² a 1.83 m², 2 soc. zařízení 1.66 m² a 1.90 m²) na dobu
určitou 5 let. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím,
že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostorů sloužících podnikání nájemci
uhrazeno. V prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
[ 2015 - 528 ]
Jihoslovanská čp. 26
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostor sloužící podnikání v čp. 26 Jihoslovanská ul., umístěný
v I. NP o výměře 6.20 m² (1 místnost) panu Luboši Janečkovi na dobu neurčitou za účelem provozování
opravny mobilních telefonů s doplňkovým prodejem drobného příslušenství k mobilním telefonům. Nájemce
provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že
v případě ukončení nájemního vztahu nebude zhodnocení předmětu nájmu uhrazeno. V prostorech
sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
[ 2015 - 529 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
umístěné v I. NP o celkové výměře 99.11 m² (4 výlohy o celkové výměře 10.53 m², prodejna 71.71 m²,
2 sociální zařízení 8.43 m², 8.44 m²) paní
na dobu určitou dalších 5 let za účelem
provozování cukrárny a rychlého občerstvení. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy k požadovanému
způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení předmětu nájmu
uhrazeno.
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[ 2015 - 530 ]
Školní čp. 13
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města rozšířit účel pronájmu u nájemní smlouvy na nebytové prostory umístěné
v čp. 13 ul. Školní, III. NP - místnost č. 12 o výměře 73 m², místnost č. 15 o výměře 18,20 m²,
z poskytovaných služeb Oblastní charitou Trutnov v provozování centra - "MAJÁK - Centra pro rodiny
s dětmi v náhradní péči Trutnov" na službu s ním spojenou pod názvem ZVONEK PRO RODINU (sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi), jinak 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.
[ 2015 - 531 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
(restaurace) o celkové
výměře 411.35 m² (1 restaurace 81.70 m², 1 sál 158.90 m², 1 jeviště 21.60 m², 1 přísálí 18.50 m², 1 šatna
8.80 m², 1 chodba 13.00 m², 1 chodba + WC 29.10 m², 1 WC 10.70 m², 1 sklep 12.00 m², 2 místnosti 9.55
m² a 16.50 m², 1 výměníková stanice 15.00 m² a 1 garáž 16.00 m²) na dobu určitou 5 let. Nájemce provede
na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní
smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostorech sloužících podnikání nebude
povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších
předpisů.
schvaluje
*
02.01
*
uzavření nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem prostor sloužících podnikání, umístěných v čp.
(restaurace) o celkové výměře 411.35 m² (1 restaurace 81.70 m², 1 sál 158.90 m², 1 jeviště 21.60 m²,
1 přísálí 18.50 m², 1 šatna 8.80 m², 1 chodba 13.00 m², 1 chodba + WC 29.10 m², 1 WC 10.70 m², 1 sklep
12.00 m², 2 místnosti 9.55 m² a 16.50 m², 1 výměníková stanice 15.00 m² a 1 garáž 16.00 m²) s panem
na dobu určitou 29 dnů za nájemné ve výši 1 000,00 Kč za celé prostory a celou
dobu platnosti nájemní smlouvy za účelem provozování hostinské činnosti.
[ 2015 - 532 ]
Dlouhá čp. 573
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část stožáru, střechy či jiného prostoru na objektu čp. 573 Dlouhá,
společnosti Internethome, s. r. o., na dobu určitou 5 let za účelem vytvoření tzv. distribučního bodu, tzn.
příjmu internetového signálu a jeho směřování na jiné objekty. Instalaci zařízení zajišťuje a hradí nájemce.
[ 2015 - 533 ]
Dlouhá čp. 644
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část stožáru, střechy či jiného prostoru na objektu čp. 644 Dlouhá,
společnosti Internethome, s. r. o., na dobu určitou 5 let za účelem vytvoření tzv. distribučního bodu, tzn.
příjmu internetového signálu a jeho směřování na jiné objekty. Instalaci zařízení zajišťuje a hradí nájemce.
[ 2015 - 534 ]
Palackého čp. 107
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 107 Palackého, umístěné v I. NP
o celkové výměře 71.10 m² (2 prodejny 27.40 m² a 28.20 m², 2 sklady 7.90 m² a 5.10 m², 1 umývárna
1.00 m² a 1 WC 1.50 m²) panu Václavu Hanušovi na dobu určitou dalších 5 let, za účelem provozování
prodejny autodoplňků a náhradních dílů. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor
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k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
předmětu nájmu uhrazeno.
Pozemky - záměr města
[ 2015 - 535 ]
p. p.
, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat ideální polovinu z p. p.
o výměře 112 m² v k. ú. Libeč za kupní
cenu ve výši 150,- Kč/m² panu
k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 536 ]
p. p. 2085, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 2085 (97 m²) v k. ú. Horní Staré Město SPOLEČENSTVÍ
PRO DŮM TICHÁ 525 - 526 Trutnov za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m² k rozšíření vlastních pozemků.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 537 ]
p. p. 2076/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat Společenství vlastníků jednotek Komenského ul. čp. 212 Trutnov část
p. p. 2076/7 (cca 10 m²) v k. ú. Trutnov za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m² jako přístupový chodníček a část
p. p. 2076/2 (celkem cca 65 m²) v k. ú. Trutnov, z toho část o výměře 10 m² jako přístupový chodníček
za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m² a část o výměře cca 55 m² jako okapový chodníček za kupní cenu ve výši
1,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 538 ]
st. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p.
(12 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova panu
za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 539 ]
p. p. 925/3 a další, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města směnit p. p. 952/3 (4591 m²) v k. ú. Babí ve vlastnictví města Trutnova
za část p. p. 1157/1 (dle GP p. p. 1157/5) o výměře 1850 m² v k. ú. Babí ve vlastnictví ČR s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad. Směna bude realizována za účelem vybudování
odstavného parkoviště Babí v rámci stavby "Zatraktivnění vojenských památek na Trutnovsku" s tím,
že veškeré náklady spojené s převodem hradí město Trutnov (doplatek ceny ze strany města za rozdíl cen
stanovený znaleckými posudky, znalecké posudky, posouzení cen znaleckým ústavem, geometrický plán aj.)
[ 2015 - 540 ]
p. p. 470 a další, k. ú. Debrné
rada města
souhlasí
*
01.01
*
souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 470 (1787 m²), p. p. 529/14 (27 m²), p. p.
529/18 (27 m²), p. p. 529/20 (833 m²), p. p. 550/6 (2233 m²), část p. p. 1441/7 (72 m²), p. p. 1582/2
(4261 m²), p. p. 1585/3 (237 m²), p. p. 524 (6499 m²), p. p. 529/22 (919 m²), p. p. 550/3 (466026 m²), p. p.
1582/1 (4562 m²), p. p. 1592 (5894 m²), p. p. 1593/2 (4393 m²), vše v k. ú. Poříčí u Trutnova, st. p. 61
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pozemek pod chatou (cca 8 m²) za nájemné ve výši 7,- Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba
stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2015 - 546 ]
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(14941 m²) v k. ú. Starý Rokytník na dobu neurčitou panu
k sečení
a spásání travního porostu za nájemné ve výši 0,10 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů
musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2015 - 547 ]
st. p. 117, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem plochy na vývěsní desce č. 1, na části st. p. 117 (cca 2 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, na dobu
neurčitou Občanské demokratické straně jako reklamní plochu pro politickou stranu, za nájemné ve výši
1 500,- Kč/m² pohledové plochy/rok + DPH s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek
za bezesmluvní užívání vývěsní desky č. 1, na části st. p. 117 (cca 2 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
v termínu od 01.11.2014 do 31.05.2015 ve výši 1 500,- Kč/m² pohledové plochy/rok + DPH.
[ 2015 - 548 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
ukončení nájemní smlouvy č
dohodou k 31.05.2015

*
na pronájem p. p.

(14 m²) v k. ú. Trutnov s paní

[ 2015 - 549 ]
p. p. 2891, p. p. 2142/14, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Aquarius Company s. r. o. Praha, spočívajícího
v právu uložení a provozování kanalizačního potrubí na části p. p. 2891 a p. p. 2142/14 v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu cca 9 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 550 ]
p. p. 2065/9 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v právu
uložení a provozování nových plynovodů na části p. p. 3065/9, p. p. 2074/7, p. p. 2074/6, p. p. 2074/9 a p. p.
1998/4 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 840 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 551 ]
p. p. 550/2 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ a. s., spočívajícího v právu uložení a
provozování popílkovodů na části p. p. 550/2, p. p. 553/3, p. p. 626/2, p. p. 721 a p. p. 725 v k. ú. Poříčí
u Trutnova v celkovém rozsahu 1869 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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[ 2015 - 552 ]
p. p. 2560/1, p. p. 2681, 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. 2560/1 a p. p. 2681
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 22 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 553 ]
p. p. 780/2 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti DUPETO s. r. o., spočívajícího v právu uložení
a provozování optické sítě DUPETO na části p. p. 780/2, p. p. 780/4, p. p. 1978/1, p. p. 1815/2, p. p. 2129,
p. p. 2130, p. p. 2111, p. p. 2127, p. p. 2141, p. p. 2128, p. p. 2112, p. p. 2114, p. p. 2116/2, p. p. 2123, p. p.
2121, p. p. 2116/3, p. p. 2119, p. p. 2118, p. p. 2126, p. p. 2187 a p. p. 2188 v k. ú. Horní Staré Město
v celkovém rozsahu cca 2721 m² za cenu ve výši 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 554 ]
p. p. 1432/5, k. ú. Poříčí u Trutnova
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. 1432/5 v k. ú. Poříčí
u Trutnova v celkovém rozsahu 1.58 m². Jednotková cena činí 117,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 555 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p.
(cca 15 m²) v k. ú. Trutnov s paní
za následujících podmínek:
- pozemek bude užíván výhradně za účelem zřízení sjezdu z p. p.
v k. ú. Trutnov (v majetku
žadatelky) na komunikaci
(p. p.
v k. ú. Trutnov v majetku města
- 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, které tvoří
veřejné prostranství, žádná zvláštní práva
- stavba bude dokončena do 30.10.2017
ruší
*
02.01
*
usnesení č.
, kterým byl dán souhlas s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na části p. p.
(cca 15 m²) v k. ú. Trutnov s panem
.
[ 2015 - 556 ]
p. p. 63/6, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 63/6 (cca 16,6 m²) v k. ú. Dolní Staré
Město se společností VARIA, spol. s r. o., za následujících podmínek:
- pozemek bude užíván výhradně za účelem zřízení sjezdu z p. p. 68/3 v k. ú. Dolní Staré Město (v majetku
žadatele) na komunikaci K Úpě (p. p. 63/6 v k. ú. Dolní Staré Město) v majetku města
- 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
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- stavba bude dokončena do 30.10.2016.
[ 2015 - 557 ]
p. p. 1037 a další, k. ú. Debrné a St. Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prováděním geologických prací společností EREBOS - podpovrchová výstavba, spol. s r. o., na p. p. 1037,
p. p. 1039, p. p. 1042/1, p. p. 1051/1, p. p. 227, p. p. 216 a p. p. 223 v k. ú. Debrné a p. p. 3404 v k. ú. Starý
Rokytník v termínu květen až září 2015 za účelem vypracování projektové dokumentace stavby "Rychlostní
silnice R 11 stavba 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PL" 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.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Hojný
T:01.06.2015 *
zajistit uzavření dohody o provádění geologických prací na pozemcích města Trutnova
[ 2015 - 558 ]
p. p. 236/262 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést přístavbu a užívat prostor nad p. p. 236/262(3,2 m²), p. p.
237/49 (0,8 m²) a p. p. 2966 (1,5 m²) v k. ú. Trutnov se Společenstvím vlastníků jednotek Jiráskovo 531,
Trutnov s tím, že stavba bude provedena v termínu do 30.06.2016.
Bytové záležitosti
[ 2015 - 559 ]
Dlouhá čp. 573, č. bytu 8 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov 2, Dlouhá 573 o vel. kk + 1 standardní byt,
č. bytu 8, 3. podlaží (1. pokoj 28,24 m², předsíň 5,38 m², koupelna + WC 5,13 m², sklep 2,25 m² a balkón
7,20 m²), topení dálkové. Měsíční nájemné 1 686,- Kč.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, vodoměr, vestavěná skříň a měřidlo tepla.
Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: výtah 35,- Kč/osoba, osvětlení 40,- Kč/osoba,
úklid 60,- Kč/byt, domovní odpad 40,- Kč/osoba - dle trvalého pobytu, SV 100,- Kč/osoba, domovní služby
20,- Kč/osoba, ohřev TV 100,- Kč/osoba, teplo 800,- Kč/byt a STA 20,- Kč/byt.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet pouze 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.
[ 2015 - 560 ]
Dlouhá čp. 573, č. bytu 11 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov 2, Dlouhá 573 o vel. kk + 1 standardní byt,
č. bytu 11, 3. podlaží (1. pokoj 28,24 m², předsíň 5,38 m², koupelna + WC 5,13 m², sklep 2,25 m² a balkón
7,20 m²), topení dálkové. Měsíční nájemné 1 583,- Kč.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, vodoměry, vestavěná skříň a měřidla tepla.
Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,- Kč/byt, výtah 35,- Kč/osoba, osvětlení
40,- Kč/osoba, úklid 60,- Kč/byt, domovní odpad 40,- Kč/osoba - dle trvalého pobytu, SV 100,- Kč/osoba,
domovní služby 20,- Kč/osoba, ohřev TV 100,- Kč/osoba, teplo 800,- Kč/byt.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet pouze 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.
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[ 2015 - 561 ]
Krakonošovo náměstí 23 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo náměstí 23 o vel. 1+1,
standardní byt, č. bytu 4, 3. podlaží (kuchyň 8,11 m², 1. pokoj 32,89 m², koupelna + WC 1,20 m², předsíň
6,08 m² a sklep 4,00 m²), topení dálkové. Minimální měsíční nájemné 2 864,- Kč.
V bytě je kuchyňská linka, vodoměr a měřidlo tepla. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním
bytu: STA 20,- Kč/byt, osvětlení 40,- Kč/osoba, domovní odpad 40,- Kč/osoba - dle trvalého pobytu, SV
100,- Kč/osoba, ohřev TV 100,- Kč/osoba, teplo 800,- Kč/byt, domovní služby 20,- Kč/osoba.
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.
[ 2015 - 562 ]
Jihoslovanská 32 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Jihoslovanská 32 o vel. 1+3, standardní
byt, č. bytu 1, 2. podlaží (kuchyň 19,34 m², 1. pokoj 22,80 m², 2. pokoj 23,46 m², 3. pokoj 18,65 m², koupelna
+ WC 7,00 m², WC + koupelna 13,00 m², předsíň 20,43 m², spíž 11,62 m², sklep 15,00 m² a balkón 3,64 m²),
topení plynové. Minimální měsíční nájemné 8 138,- Kč.
V bytě je bojler, vodoměr a plynový kotel. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA
35,- Kč/byt, komín 35,- Kč/průduch, domovní odpad 40,- Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,- Kč/osoba
a domovní služby 20,- Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a
zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období
nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
[ 2015 - 563 ]
Jihoslovanská 26 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Jihoslovanská 26 o vel. 1+2, standardní
byt, č. bytu 1, 2. podlaží (kuchyň 7,30 m², 1. pokoj 21,80 m², 2. pokoj 14,10 m², koupelna 6,70 m², WC
1,35 m², předsíň 5,90 m² a půda 21,15 m², topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné 4 218,- Kč.
V bytě je kuchyňská linka, plynový kotel, vodoměr SV, bojler a varná deska. Orientační výše zálohy
na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,- Kč/byt, osvětlení 40,- Kč/osoba, domovní odpad 40,- Kč/osoba
- dle trvalého pobytu, SV 100,- Kč/osoba a domovní služby 20,- Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a
zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou.
[ 2015 - 564 ]
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádost ze dne 04.09.2013 o převodu členských práv a povinností pana
v Bytovém družstvu Horní Staré Město na novou nabyvatelku

k bytu č. 16,
.

[ 2015 - 565 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na byt Trutnov 2,
, trv. bytem Trutnov 2,
kde opatrovníkem je její matka
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, č. bytu 10, 3. podlaží, o vel. 1+0 se slečnou
na dobu neurčitou za měsíční nájemné 2 572,- Kč,
, Trutnov 2.

Majetek města - různé
[ 2015 - 566 ]
VŘ "Profesionální vřetenová sekačka na sportovní trávníky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení společnosti MEBYS s. r. o. k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého
rozsahu "Profesionální vřetenová sekačka na sportovní trávníky", dle předloženého návrhu:
STROM Praha, a. s., Lohenická 607, Praha 9 - Vinoř
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Martin Veselý
T:25.05.2015 *
zajistit podpis smlouvy s vítězným uchazečem
[ 2015 - 567 ]
Ceník sportovišť
rada města
schvaluje
*
01.01
*
předložený návrh ceníku sportovišť za služby poskytované společností MEBYS Trutnov s. r. o.
od 01.06.2015.
Finanční záležitosti
[ 2015 - 568 ]
Dotace - MŠ Meluzínek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 10 000,00 Kč pro ABLE mateřská škola a znalecká realitní, a. s., IČO 27529410, Náchodská
165, Trutnov - Poříčí, jako dotaci na projekt integrace dětí MŠ a prvního stupně ZŠ do anglicky mluvícího
prostředí.
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro ABLE mateřská škola a znalecká realitní, a. s., IČO
27529410, Náchodská 165, Trutnov - Poříčí, v předloženém znění.
[ 2015 - 569 ]
Dotace - Studánecká Čapkiana
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 20 000,00 Kč pro obec Malé Svatoňovice, IČO 00278114, Malé Svatoňovice, jako dotaci
na 9. ročník festivalu Studánecká Čapkiana
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutá dotace pro obec Malé Svatoňovice, IČO 00278114, Malé Svatoňovice,
jako dotaci na 9. ročník festivalu Studánecká Čapkiana
Různé
[ 2015 - 570 ]
Připojení odběrného zařízení v ul. Laudonova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s., o připojení odběrného místa k distribuční soustavě
v ul. Laudonova
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Franc
T:01.06.2015 *
zajistit uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s.
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[ 2015 - 571 ]
"Pokládka asfaltobetonových směsí 2015-2017"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
k veřejné zakázce malého rozsahu "Pokládka asfaltobetonových směsí 2015 - 2017"
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče
STRABAG, a. s., Kladská 1082, Hradec Králové
- pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH:
1. STRABAG, a. s., Kladská 1082, Hradec Králové
2. SMI-ČR group s. r. o., Bratří Čapků 151, Broumov
- rozhodnutí o vyloučení uchazečů
- REPARE TRUTNOV s. r. o. - nepředložen návrh smlouvy
- M-Silnice, a. s., - návrh smlouvy neobsahuje podmínky plnění dle výzvy
- Smart Synergy CZ, a. s., - uchazeč neprokázal splnění kvalifikace, návrh smlouvy neobsahuje podmínky
plnění dle výzvy, obsahuje záruku a sankce v rozporu s požadavky zadavatele uvedené ve výzvě
pověřuje
*
02.01
Ing. Labíka zajištěním podpisu smlouvy

*

[ 2015 - 572 ]
ZŘ "Jiráskovo náměstí - podzemní kontejnery"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vypsání zadávacího řízení na dodavatele k nadlimitní veřejné zakázce "Regenerace zeleně a veřejných
ploch Jiráskova náměstí v Trutnově - Podzemní kontejnery pro separovaný odpad"
*
01.02
*
text zadávací dokumentace včetně příloh k zadávacímu řízení dle předloženého návrhu
*
01.03
*
jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, která je zároveň pověřena i posouzením
kvalifikace, v navrženém znění
[ 2015 - 573 ]
"Rekonstrukce vinárny Pod Hradem"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
rozhodnutí o zrušení výběrového řízení "Rekonstrukce kuchyně a technického zařízení vinárny Pod Hradem"
Systémové číslo VZ: P15V00000047
*
01.02
*
vypsání nového výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce kuchyně
a technického zařízení vinárny Pod Hradem"
Systémové číslo VZ: P15V00000066
*
01.03
*
text výzvy včetně příloh k novému výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
*
01.04
*
okruh uchazečů k obeslání výzvou
*
01.05
*
jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, která je pověřena i posouzením kvalifikace,
v navrženém složení
[ 2015 - 574 ]
Odvolání proti usnesení Komise pro výstavbu a rozvoj města
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
usnesení Komise pro výstavbu a rozvoj města Trutnova ze dne 11.05.2015, kterým se vyhovuje odvolání
Společenství pro dům Smetanova 810, 811, 812 Trutnov
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[ 2015 - 580 ]
ZUŠ - přijetí účelových finančních darů
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelových finančních darů Základní uměleckou školou Trutnov, a to od firem Continental
Automotive Czech Republic, s. r. o., Volanovská 518, 541 01 Trutnov ve výši 5 000,00 Kč a KASPER KOVO,
s. r. o., Žitná 476, 541 03 Trutnov ve výši 20 000,00 Kč na zajištění akcí k 70. výročí založení školy.
[ 2015 - 581 ]
Petice - ul. Spodní
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
petici obyvatel, týkající se opravy a trvanlivého povrchu cesty k 153 garážím nad železniční tratí v ulici
Spodní, Trutnov 1 a instalaci veřejného osvětlení u těchto garáží.
schvaluje
*
02.01
*
text odpovědi na petici obyvatel, týkající se opravy a trvanlivého povrchu cesty k 153 garážím nad železniční
tratí v ulici Spodní, Trutnov 1 a instalaci veřejného osvětlení u těchto garáží.
[ 2015 - 582 ]
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
rada města
schvaluje
*
01.01
*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 29.04.2015 k podaným žádostem o umístění
v domech s pečovatelskou službou a ke změnám na pořadníku žadatelů dle předloženého návrhu.
*
01.02
*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v domech s pečovatelskou službou dle předloženého
návrhu.
[ 2015 - 583 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 1. června 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

