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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2015 - 386 ]
Strojnická - trafostanice
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit prodej nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. 1820, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
51 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bez č.p./č.e. - stavba technického vybavení - stavba
trafostanice TS TU_0454, včetně všech příslušenství, v obci Trutnov, ulici Strojnická, v části obce Střední
Předměstí, k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 02.02.2015, do vlastnictví ČEZ Distribuce,
a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly za cenu vycházející ze znaleckého posudku
260 000,- Kč. Veškeré náklady na prodej, včetně znaleckého posudku, hradí kupující.
[ 2015 - 387 ]
V Domcích - trafostanice
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit prodej nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. 4416, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
21 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bez č.p./č.e. - stavba technického vybavení - stavba
trafostanice TS TU_0854, včetně všech příslušenství, v obci Trutnov, ulici V Domcích, v části obce Horní
Předměstí, k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 03.02.2015, do vlastnictví ČEZ Distribuce,
a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly za cenu vycházející ze znaleckého posudku,
130 000,- Kč. Veškeré náklady na prodej, včetně znaleckého posudku, hradí kupující.
[ 2015 - 388 ]
Chodská - st.p. 2378 - pod trafostanicí TS TU_0243
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit prodej nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. 2378, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
35 m² (pod trafostanicí TS TU_0243), v obci Trutnov, ulici Chodská, v části obce Horní Předměstí, k. ú.
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 04.02.2015, do vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly za cenu vycházející ze znaleckého posudku, 12 000,- Kč.
Veškeré náklady na prodej, včetně znaleckého posudku, hradí kupující.
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Nebytové prostory - záměr města
[ 2015 - 389 ]
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
odstoupení pana
od uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání
v čp.
,(
), umístěných v suterénu budovy (s vchodem z ul. Horská)
o celkové výměře 46.29 m² (vstupní zádveří 5.34 m², kavárna 25.52 m², WC hosté 2.55 m², šatna personálu
4.49 m², zázemí kavárny 8.39 m²), jak bylo uzavření této smlouvy schváleno usnesením č. 2015-225/5 dne
09.03.2015
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
,
umístěné v suterénu budovy (s vchodem z ul. Horská) o celkové výměře 46.29 m² (vstupní zádveří 5.34 m²,
kavárna 25.52 m², WC hosté 2.55 m², šatna personálu 4.49 m², zázemí kavárny 8.39 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 nebytového prostoru 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.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2015 - 390 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na 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) s panem
na
dobu určitou 5 let za roční nájemné ve výši 48 000,00 Kč za celé prostory za účelem provozování večerky prodejny potravin, drogerie a smíšeného zboží. 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.
*
01.02
*
s odpuštěním nájemného za první dva měsíce nájmu prostor sloužících podnikání v čp.
,
umístěných v I. NP o celkové výměře 73,23 m² v celkové výši 8 000,00 Kč na základě žádosti budoucího
nájemce z důvodu stavebních úprav prodejny a přípravy zboží.
[ 2015 - 391 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převodem nájmu prostor sloužících podnikání v čp.
, umístěných v suterénu a
1. NP o celkové výměře 418.70 m² (v suterénu: restaurace o výměře 121.20 m², 2 salónky o celkové výměře
48.50 m², 5 chodeb o celkové výměře 78.20 m², 1 kuchyň 23.40 m², 3 sklady o celkové výměře 23.30 m²,
1 šatna 8.50 m², 2 sociální zařízení o celkové výměře 21.20 m², 1 výměník 18.80 m², 1 bar 45.80 m², v I. NP:
1 kancelář 23.60 m² a 1 šatna 6.20 m²) a předzahrádky na části p. p. 2675 (207 m²) v k. ú. Trutnov,
ze stávajícího nájemce pana
na společnost PRATR a. s., na dobu určitou 5 let, za roční
nájemné za prostory sloužící podnikání a předzahrádku ve výši 447 612,- Kč/rok, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného a nájemné za zařízení ve výši 49 000,- Kč/rok + DPH dle aktuální
sazby, za účelem provozování restaurace, kavárny a baru, 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.
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Pozemky - záměr města
[ 2015 - 392 ]
p. p. 417/2, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 417/2 (26 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou Správě
železniční dopravní cesty, státní organizace, jako pozemek pod stávajícím drážním tělesem za kupní cenu
dle znaleckého posudku. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 393 ]
p. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
o výměře 22 m² (dle GP st. p.
) v k. ú. Voletiny paní
za kupní cenu ve výši 125,- Kč/m² jako pozemek pod garáží. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 394 ]
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat st. p.
(197 m²) v k. ú. Trutnov manželům
za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m² jako pozemek pod domem s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem a dále před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující poplatek za bezesmluvní
užívání ve výši 10,- Kč/m²/rok zpětně za 3 roky.
[ 2015 - 395 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
(1289 m²) v k. ú. Trutnov manž.
k rozšíření pozemku u domu, pokud kupující odsouhlasí kupní cenu ve výši 700,- Kč/m².
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 396 ]
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(175 m²) a p. p.
(6 m²) v k. ú. Bohuslavice
nad Úpou na dobu určitou 3 roky paní
, z toho 173 m² k zahrádkářským účelům za nájemné
ve výši 2,- Kč/m²/rok a 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 - 397 ]
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část 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.
*
01.02
*
s ukončením nájmu p. p.
(14941 m²) v k. ú. Starý Rokytník se společností FARMERS, spol. s r. o.,
dohodou k 31.05.2015.
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[ 2015 - 398 ]
st. p. 117, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout plochu 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.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2015 - 399 ]
p. p.
a další, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit směnu podílu o velikosti 1/2 z p. p.
(1725 m²) a z p. p.
(658 m²) v k. ú. Volanov
ve vlastnictví města Trutnova za podíl o celkové velikosti 1/2 z nově vzniklé p. p.
(231 m²) a z nově
vzniklé p. p.
(54 m²) v k. ú Volanov s paní
(podíl 1/48), paní
(podíl
1/48), paní
(podíl 3/32), paní
(podíl 1/48), paní
(podíl
1/4) a panem
(podíl (3/32), s doplatkem kupní ceny za rozdílnou výměru ve výši
150,- Kč/m² ze strany paní
, paní
, paní
, paní
, paní
a pana
Náklady spojené s převodem bude hradit z 1/2 město Trutnov a
druhou polovinu hradí žadatelé (kolek, náklady na vypracování GP). Daň z nabytí nemovité věci si hradí
smluvní strany každá samostatně.
[ 2015 - 400 ]
p. p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit prodej p. p.
(5 m²) v k. ú. Studenec u Trutnova manž.
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
[ 2015 - 401 ]
st. p.
, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit prodej st. p.
(324 m²) v k. ú. Volanov panu
jako pozemek pod stavbou
za kupní cenu ve výši 125,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 402 ]
p. p. 933/17, st. p. 710, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit prodej části p. p. 933/17 (celkem cca 126 m²) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků
jednotek Rozmarýnová čp. 446, 447, Trutnov, z toho část o výměře cca 40 m² jako okapový chodníček
za kupní cenu 1,- Kč/m² a část o výměře cca 86 m² jako přístupové chodníčky za kupní cenu 300,- Kč/m².
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit prodej st. p. 710 (421 m²) v k. ú. Horní Staré Město jednotlivým vlastníkům bytových jednotek
Společenství vlastníků jednotek Rozmarýnová čp. 446, 447, Trutnov, jako pozemek pod domem čp. 446 a
447 za kupní cenu 200,- Kč/m² s tím, že na části st. p. 710, na které je průchod, bude zřízena služebnost
práva chůze pro město Trutnov. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
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[ 2015 - 403 ]
p. p. 1329, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit prodej p. p. 1329 (6653 m²) v k. ú. Volanov Zemědělskému družstvu Trutnov se sídlem ve Volanově
k zemědělské činnosti za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku, minimálně však za 12,21 Kč/m².
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 404 ]
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
neschválit prodej části p. p.
a části p. p.
(celkem cca 25 m²) v k. ú. Trutnov
k výstavbě garáže.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2015 - 405 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(cca 279 m²) v k. ú. Trutnov paní
k umístění chatky (cca 8 m²) a
pergoly (cca 9 m²) za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok a k zahrádkářským účelům (cca 262 m²) ve výši
5,- Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2015 - 406 ]
st. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*
01.01
*
rozšíření účelu nájmu a pronájem st. p.
(20 m²) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou paní
jako pozemek pod chatkou, za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok.
[ 2015 - 407 ]
p. p. 2900, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 2900 (cca 10 m²) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let Společenství vlastníků jednotek
čp. 339, 340, Břečtejnská, Trutnov, k umístění přístřešku pro popelnice (bez základů) za nájemné ve výši
10,- Kč/m²/rok.
[ 2015 - 408 ]
p. p. 353/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem p. p. 353/1 (472 m²) v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou 1 rok Povodí Labe, státnímu
podniku, za účelem přístupu, zřízení staveniště k provedení výkopu včetně pažení za rubem levobřežní zdi a
zřízení dočasné mezideponie vytěženého materiálu k realizované stavbě za nájemné ve výši 20,- Kč/m²/rok
s tím, že nebude poškozen strom, který je součástí pronajímaného pozemku a s tím, že nájemce bude
oprávněn kdykoliv pronajímaný pozemek předat zpět pronajímateli, a tak ukončit nájemní vztah.
[ 2015 - 409 ]
p. p. 2472/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 2472/1 (cca 80 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Dolní Promenáda, společnosti Salon Suzane
s. r. o., zastoupené
k umístění dětského hřiště a posezení k cukrárně na dobu
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určitou, a to od 01.05.2015 do 30.04.2016, za nájemné ve výši 1 000,- Kč/rok s tím, že bude před podpisem
nájemní smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání p. p. 2472/1 (cca 80 m²) v k. ú. Trutnov
za období od 01.02.2014 do 30.04.2014 po zaokrouhlení ve výši 1 250,- Kč/rok.
[ 2015 - 410 ]
p. p. 417/2, p. p. 582/5, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 417/2 (cca 26 m²) a část p. p. 582/5 (cca 38 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou na dobu
určitou od 01.06.2015 do 31.08.2015 společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
ke stavebním pracím za účelem opravy železniční trati a stahování drážního tělesa za nájemné ve výši
20,- Kč/m²/rok.
[ 2015 - 411 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí,
*
01.01
*
že k uzavření smlouvy dle usnesení rady města
na straně pana

ze dne 18.11.2014 nedošlo z důvodu

[ 2015 - 412 ]
p. p. 149/8, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 149/8 (15 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Dolní Promenáda, společnosti Salon Suzane s. r. o.
k umístění letní předzahrádky na dobu určitou, a to od 01.05.2015 do 30.09.2015, za nájemné ve výši
1,50 Kč/m²/den.
[ 2015 - 413 ]
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části st. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Jihoslovanská, panu
k vystavování zboží
před prodejnou (proutěný ateliér) na dobu určitou, a to od 01.05.2015 do 29.02.2016, za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p.
36 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Jihoslovanská, k vystavování zboží před prodejnou v termínu od 01.03.2015
do 30.04.2015, ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2015 - 414 ]
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části st. p.
(1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, paní
k vystavování
zboží před prodejnou (květiny) na dobu určitou, a to od 01.05.2015 do 31.12.2015, za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p.
26/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, k vystavování zboží před prodejnou (květiny) v termínu
od 01.04.2015 do 30.04.2015, za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2015 - 415 ]
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 2227/2 (35 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti Nerissa s. r. o. k umístění letní
předzahrádky na dobu určitou od 15.04.2015 do 15.09.2015 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m²/den.
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[ 2015 - 416 ]
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti T – Mobile Czech Republic, a. s.,
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 01.05.2015 do 31.12.2015, za nájemné
ve výši 3,- Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části
p. p. 2227/2 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, k umístění reklamního stojanu typu "A" v termínu
od 01.04.2015 do 30.04.2015 ve výši 3,- Kč/m²/den
[ 2015 - 417 ]
p. p. 2213/16, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 2213/16 (49 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Kostelní, společnosti DSKP Group, a. s., k umístění
předzahrádky na dobu určitou, a to od 01.05.2015 do 30.09.2015, za nájemné ve výši 1,50 Kč/m²/den s tím,
že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2213/16 (49 m²) v k. ú.
Trutnov, ul. Kostelní, k umístění předzahrádky v termínu od 15.04.2015 do 30.04.2015 ve výši
1,50 Kč/m²/den
[ 2015 - 418 ]
st. p.
, k. .ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části st. p.
(3 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého, paní
k umístění stojanu
na květiny před prodejnou na dobu určitou, a to od 15.04.2015 do 23.12.2015, za nájemné ve výši
3,- Kč/m²/den.
[ 2015 - 419 ]
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s oplocením částí pronajatých pozemků p. p
320 m²) a p. p.
(110 m²) v k. ú. Horní Staré Město
dle nájemní smlouvy č.
, po dobu platnosti nájemní smlouvy pana
.
[ 2015 - 420 ]
p. p. 1824/2, k. ú. Trutnov a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem p. p. 1824/2 (571 m²) v k. ú. Trutnov, p. p. 1168 (6088 m²), p. p. 1200 (8292 m²), p. p. 1205
(2229 m²), p. p. 1220 (4896 m²) a p. p. 1261 (24012 m²) v k. ú. Volanov, p. p. 539 (1372 m²), p. p. 541
(809 m²), p. p. 621 (1885 m²) a p. p. 625 (2680 m²) v k. ú. Oblanov o celkové výměře 52834 m² na dobu
neurčitou Zemědělskému družstvu Trutnov se sídlem ve Volanově k zemědělské činnosti. Jedná se
o rozšíření předmětu nájmu v nájemní smlouvě č. 230486. Nájemné za všechny pozemky dle smlouvy činí
2 % z ceny půdy podle platných průměrných cen pozemků v kat. územích (od 01.01.2015)
[ 2015 - 421 ]
p.p. 586/7, p.p. 582/1, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování zemního kabelového vedení nízkého napětí na části p. p. 586/7 a p. p. 582/1 v k. ú.
Bohuslavice nad Úpou v celkovém rozsahu cca 80 m². Jednotková cena činí 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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A: Oprava obkladů a dlažeb rekreačního a sportovního bazénu, včetně brouzdaliště
, Trutnov
B: Oprava drobných komponentů ve strojovně
, Hradec Králové
C: Nátěr nosné konstrukce tobogánů
, Trutnov
D: Doplnění zábradlí na věži
, Trutnov
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Martin Veselý
T:25.04.2015 *
uzavřít s vítěznými uchazeči smlouvy o dílo
[ 2015 - 434 ]
VŘ "Oprava balkónů Kryblická 250"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek veřejné zakázky společnosti MEBYS Trutnov k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého
rozsahu "Oprava balkónů Kryblická 450, Trutnov" dle předloženého návrhu:
vítěz:
POPAS CZ, s. r. o., Horská 5, Trutnov
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Martin Veselý
T:25.04.2015 *
uzavřít s vítězným uchazečem smlouvu o dílo
Finanční záležitosti
[ 2015 - 435 ]
Rozpočet města na rok 2015 - RO č. 1
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit změny rozpočtu města Trutnova na rok 2015 - rozpočtové opatření č. 1 dle předloženého návrhu
[ 2015 - 436 ]
Dotace - sport - do 50 000,00 Kč
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dotace na rok 2015 do výše 50 000,00 Kč včetně v kategorii SPORT dle návrhu porady vedení
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle předložených návrhů
[ 2015 - 437 ]
Dotace - sport
rada města
neschvaluje
*
01.01
dotaci pro pana

*
, Trutnov 2

doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
neschválit dotaci pro spolek Kolo pro život, z. s., Moravská 1687/34, Praha 2, IČO 03401707
*
02.02 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
neschválit dotaci pro spolek Stopa pro život, z. s., Moravská 1687/34, Praha 2, IČO 03402703
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[ 2015 - 438 ]
Dotace - sport - nad 50 000,00 Kč
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit dotace pro rok 2015, které přesahují částku 50 000,00 Kč, v kategorii SPORT dle předloženého
návrhu.
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle předložených návrhů
[ 2015 - 439 ]
Dotace - OSTATNÍ - do 50 000,00 Kč
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dotace pro rok 2015 do výše 50 000,00 Kč včetně v kategorii OSTATNÍ dle návrhu porady vedení.
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle předložených návrhů
[ 2015 - 440 ]
Dotace- OSTATNÍ - nad 50 000,00 Kč
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit dotace pro rok 2015, které přesahují částku 50 000,00 Kč, v kategorii OSTATNÍ dle předloženého
návrhu
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle předložených návrhů
[ 2015 - 441 ]
Dotace - KULTURA A ZÁJMOVÁ ČINNOST-do 50 000,00 Kč
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dotace pro rok 2015 do výše 50 000,00 Kč včetně v kategorii KULTURA a ZÁJMOVÁ ČINNOST
dle upraveného návrhu porady vedení
*
01.02
*
dotaci ve výši 50 000,00 Kč pro TŠ BONIFÁC, o. s., IČO 266 38 347, Cesta osvobození 712, Rtyně
v Podkrkonoší, na částečné krytí nákladů 9. ročníku soutěže Česko zpívá
*
01.03
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro TŠ BONIFÁC, o. s., IČO 266 38 347, Cesta osvobození 712,
Rtyně v Podkrkonoší, v předloženém znění
*
01.04
*
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle předložených návrhů
[ 2015 - 442 ]
Dotace- KULTURA A ZÁJMOVÁ ČINNOST-nad 50 000,00 Kč
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit dotace pro rok 2015, které přesahují částku 50 000,00 Kč, v kategorii KULTURA a ZÁJMOVÁ
ČINNOST dle předloženého návrhu
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle předložených návrhů
[ 2015 - 443 ]
Dotace - KULTURA A ZÁJMOVÁ ČINNOST
rada města
neschvaluje
*
01.01
*
dotaci pro pana
*
01.02
*
dotaci pro paní
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Trutnov
, Trutnov

[ 2015 - 448 ]
Dotace - sport (BK servis, s.r.o. - nájem)
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit dotaci ve výši 220 000,00 Kč pro BK-servis s. r. o., Na Nivách 568, Trutnov, IČO 28800702, jako
příspěvek na úhradu energií a nájmu v Základní škole, Trutnov, Komenského 399
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro BK-servis s. r. o., Na Nivách 568, Trutnov, IČO
28800702
Různé
[ 2015 - 449 ]
Regenerace MPZ - rozdělení dotace
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR a poskytnutí příspěvků
z rozpočtu města v roce 2015, obojí dle předloženého návrhu
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit poskytnutí daru Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Trutnov,
Procházkova 303, na opravu fasády domu čp. 52 v Bulharské ul. ve výši 96 000,00 Kč (10 % nákladů)
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
kooptovat jako člena pracovní skupiny Regenerace MPZ za Královéhradecký kraj PhDr. Pavla Mertlíka místo
Mgr. Vojtkové, provdané Dioszegi
[ 2015 - 450 ]
VZ "Oprava varhan v kapli na Babí"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
k veřejné zakázce malého rozsahu "Oprava varhan v kapli na Babí u Trutnova – systémové číslo VZ:
P15V00000019
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče - Jiří Červenka z Jakubovi
- pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH:
1. Jiří Červenka....... 680 000,00 Kč (není plátce DPH)
pověřuje
*
02.01
T:04.05.2015 *
Ing. France zajištěním podpisu smlouvy s vítězným uchazečem
[ 2015 - 451 ]
Oprava podloubí v MPZ - rozdělení příspěvků
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit žádosti o jednorázový příspěvek z rozpočtu města soukromým vlastníkům domů v MPZ Trutnov
pro rok 2015 z Programu o poskytování příspěvků na opravu podloubí dle předloženého návrhu
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit použití materiálu ze zásob kamene na skládce Technických služeb Trutnov k doplnění dlažby,
původních žulových desek a obrubníků, na soukromých pozemcích tvořících veřejné prostranství,
jednotlivými žadateli dle důvodové zprávy
*
01.03 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
rozdělit finanční prostředky žadatelům dle předloženého návrhu
[ 2015 - 452 ]
VZ "Rekonstrukce vinárny Pod Hradem"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vypsání výběrového řízení na dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce kuchyně a
technického zařízení vinárny "Pod Hradem" - systémové číslo zakázky: P15V00000047
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*
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 - 453 ]
VZ "Cyklistická stezka Starý Rokytník -Bojiště II"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vypsání zadávacího řízení na dodavatele k podlimitní veřejné zakázce "Cyklistická stezka Starý Rokytník Bojiště II", systémové číslo VZ:P1500000033
*
01.02
*
text výzvy včetně příloh k zadávacímu řízení dle předloženého návrhu
jmenuje
*
02.01
hodnotící komisi v navrženém složení

*

[ 2015 - 454 ]
Názvy ulic
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:22.06.2015 *
schválit
1. v k. ú. Trutnov, část města Dolní Předměstí, pro ulici, která odbočuje z Poříčské ulice severním směrem
mezi Dubovou a Hornoměstskou ulicí, název Jasanová
2. v k. ú. Trutnov, část města Dolní Předměstí, pro ulici, která propojí ulici s navrhovaným názvem Jasanová
s Hornoměstskou ulicí, název Platanová
3. v k. ú. Trutnov, část města Dolní Předměstí, pro pokračování ulice severním směrem z k. ú. Trutnov, část
města Střední Předměstí, název Novodvorská
[ 2015 - 455 ]
VZ "Rekonstrukce ulice Boženy Němcové"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
k veřejné zakázce malého rozsahu "Trutnov, rekonstrukce ulice Boženy Němcové", systémové číslo :
VZ P15V00000003
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče MATEX HK s. r. o.
- pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH:
1. MATEX HK s. r. o. ........................................ 1 885 388,00 Kč
2. STRABAG, a. s............................................. 1 994 325,00 Kč
3. Eurovia CS, a. s. .......................................... 1 996 370,00 Kč
4. REPARE Trutnov s. r. o. …………………...... 2 067 881,00 Kč
5. KENVI CZ s. r. o. .......................................... 2 096 010,00 Kč
6. Špelda s. r. o. ................................................ 2 102 282,60 Kč
7. STAVIBET s. r. o. ........................................... 2 196 540,00 Kč
8. REKOM Nový Bydžov a. s. ………………...... 2 211 230,00 Kč
9. SWIETELSKY stavební s. r. o. ………………. 2 526 921,00 Kč
10. Technické služby Trutnov s.r.o. …………….. 2 766 743,00 Kč
pověřuje
*
02.01
T:04.05.2015 *
Ing. France zajištěním podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem
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[ 2015 - 456 ]
VZ "Dodávka a výměna OPS"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vypsání zadávacího řízení na dodavatele k podlimitní veřejné zakázce "Dodávka a výměna objektových
předávacích stanic v objektech města Trutnova" - systémové číslo zakázky : P15V00000041
*
01.02
*
text výzvy včetně příloh k zadávacímu 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 zároveň pověřena i posouzením kvalifikace,
v navrženém složení
[ 2015 - 457 ]
Znak města
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku Trutnova Ing. Martinem Jiránkem, jednatelem společnosti Spindo, s. r. o.,
na tiskovinách souvisejících s webovým projektem www.spindo.cz.
[ 2015 - 458 ]
Odborný poradní sbor pro Muzeum Podkrkonoší
rada města
ruší
*
01.01
*
poradní sbor pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
*
01.02
*
Statut komise pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, schválený usnesením rady města 2008-257/5 ze dne
10.03.2008
odvolává
*
02.01
*
členy Odborného poradního sboru pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
[ 2015 - 459 ]
ZŘ "Konsolidace infrastruktury IT MěÚ Trutnov"
rada města
vyhlašuje
*
01.01
*
zadávací řízení na dodavatele k podlimitní veřejné zakázce "Konsolidace infrastruktury IT MěÚ Trutnov",
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
schvaluje
*
02.01
*
text výzvy k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, včetně příloh, dle předloženého návrhu
*
02.02
*
okruh navržených firem k obeslání výzvou
jmenuje
*
03.01
*
komisi pro otevírání obálek v navrženém složení
*
03.02
*
hodnotící komisi v navrženém složení, která též posoudí kvalifikaci uchazečů
pověřuje
*
04.01
*
Ing. Bohumíra Hábu zapracovat do textu výzvy k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace včetně
příloh případné požadavky poskytované dotace
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[ 2015 - 460 ]
VŘ "Výroba periodika Radniční listy 2015"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce "Výroba periodika Radniční listy 2015", systémové číslo
VZ: P15V00000021
*
01.02
*
text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu
*
01.03
*
okruh navržených dodavatelů k obeslání výzvou
jmenuje
*
02.01
*
hodnotící komisi v navrženém složenéní, která je pověřena otevíráním obálek, posouzením kvalifikace,
posouzením a hodnocením nabídek
pověřuje
*
03.01
*
paní Ivu Trávníčkovou odpovídat na dotazy uchazečů a poskytovat dodatečné informace
[ 2015 - 461 ]
Odprodej DHM - klavír Petrof
rada města
schvaluje
*
01.01
*
prodej klavíru Petrof, IČ 00098, s nímž hospodaří Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas,
za cenu 45 500,- Kč.
[ 2015 - 462 ]
Veřejnoprávní smlouvy na činnost MP
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy s městem Úpice dle předloženého návrhu
[ 2015 - 463 ]
Organizační záležitosti MP
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit navýšení početního stavu zaměstnanců města Trutnova zařazených do městské policie z počtu
38 strážníků a 2 administrativních pracovnic na počet 44 strážníků a 2 administrativních pracovnic.
[ 2015 - 464 ]
Mateřská škola, Trutnov, pořízení DHMM
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem Mateřské školy, Trutnov pořídit dlouhodobý hmotný movitý majetek, tj. kombinovaný sporák RM
Lotus CF4-98 GET a systém videotelefonů Easydoor, dle předloženého návrhu
*
01.02
*
s převodem finančních prostředků ve výši 63 000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic uvedené
příspěvkové organizace, a to za účelem pořízení kombinovaného sporáku RM Lotus CF4-98 GET a systému
videotelefonů Easydoor.
[ 2015 - 465 ]
Základní umělecká škola Trutnov – úplata za vzdělání
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výši úplaty za vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech Základní umělecké školy Trutnov pro školní rok
2015/2016
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[ 2015 - 466 ]
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s úpravou ceníku služeb Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené – pracoviště Náchodská
359 s účinnosti od 01.05.2015 dle předloženého návrhu
[ 2015 - 467 ]
Přijetí účelových finančních darů PO města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelových finančních darů příspěvkovými organizacemi města, t.j.
Základní školou, Trutnov, Komenského 399 ve výši 60 000,00 Kč,
Mateřskou školou, Trutnov ve výši 10 000,00 Kč,
Střediskem volného času, Trutnov ve výši 20 000,00 Kč,
Stacionářem pro zdravotně oslabené a tělesně postižené ve výši 20 000,00 Kč,
a to od firmy Tyco Electronics EC Trutnov s. r. o., Komenského 821, 541 83 Trutnov IČ 47455403,
dle předloženého návrhu
[ 2015 - 468 ]
ZUŠ Trutnov - přijetí účelových finančních darů
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelových finančních darů Základní uměleckou školou Trutnov, a to od firem
Tyco Electronics EC Trutnov s. r. o., Komenského 821, 541 83 Trutnov ve výši 10 000,00 Kč,
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., Revoluční 19, 541 01 Trutnov ve výši 2 000,00 Kč,
Grund a. s., Mlýnská 382, 542 23 Mladé Buky ve výši 7 000,00 Kč,
dále M. Pokorného INFIT, Zahradní město 331, Trutnov ve výši 5 000,00 Kč a
MUDr. Jana Kunčarová, Palackého 201, Trutnov, IČ 62048606, ve výši 10 000,00 Kč,
na zajištění akcí k 70. výročí založení školy
[ 2015 - 469 ]
Hluk z provozu festivalů
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
informaci o žádosti snížit daň z nemovitosti u nemovitostí přímo vystavených hluku z akcí konaných
v kulturních areálu Bojiště.
[ 2015 - 470 ]
Statut sociálního fondu a kolektivní smlouva města
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit Statut sociálního fondu města Trutnova v předloženém znění
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit dodatek č. 3 Kolektivní smlouvy, uzavřené mezi městem Trutnovem a Základní organizací
Odborového svazu státních orgánů a organizací Městský úřad Trutnov v předloženém znění
[ 2015 - 471 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
panu
od 20.04.2015 do 27.06.2015 prodej zahradnických výpěstků (balkónové květiny)
pod podloubím obchodního domu firmy CENTR ŠUBRT s. r. o. na Horské ulici
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:21.04.2015 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
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[ 2015 - 472 ]
Kulturní cena města Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
udělit Kulturní cenu města Trutnova dle předloženého návrhu
[ 2015 - 473 ]
Sportovní ceny města Trutnova za rok 2014
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
udělit sportovní ceny města Trutnova za rok 2014 dle předloženého návrhu
[ 2015 - 474 ]
Návrh na vyřazení neupotřebitelných předmětů
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vyřazení neupotřebitelných předmětů, uvedených v návrhu, z evidence do výše 20 000,00 Kč
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit vyřazení neupotřebitelných předmětů uvedených v návrhu v hodnotě nad 20 000,00 Kč.
[ 2015 - 475 ]
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
rada města
schvaluje
*
01.01
*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 26.03.2015 k podaným žádostem o umístění
v domech s pečovatelskou službou a ke změnám na pořadníků žadatelů dle předloženého návrhu
*
01.02
*
aktuální podobu pořadníků žadatelů o umístění v domech s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu
[ 2015 - 476 ]
Komise rady města
rada města
odvolává
*
01.01
*
Ing. Zdeňka Lokvence z funkce člena škodní komise města ke dni 21.04.2015
jmenuje
*
02.01
*
Ing. Radka Hojného do funkce člena škodní komise ke dni 21.04.2015
[ 2015 - 477 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 4. května 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

