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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2015 - 338 ]
Lípové náměstí čp. 264
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit záměr prodeje nemovité věci - volné bytové jednotky č. 264/4 o velikosti 1 + 2 o výměře 88.14 m²
v domě čp. 264 na st.p. 276, Lípové náměstí, v části obce Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova,
včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 276 ve výši 8814/68416,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 07.07.2014 a Prohlášení vlastníka ze dne 07.01.2008. Prodeji bude
předcházet nové obecné zveřejnění s úvodní cenou pro jednání 495 000,- Kč, neuplatní se Zásady
pro prodej.., neuplatní se 20 % slevy ze sjednané ceny.
[ 2015 - 339 ]
Voletiny čp. 18
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. 47 o výměře 1034 m², jehož
součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba č.p. 18 - objekt občanské vybavenosti a pozemku označeného
jako p. p. 93/1 o výměře 1071 m² v k. ú. Voletiny, v části obce Voletiny a obci Trutnov, včetně příslušenství,
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 08.08.2014. 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 2 050 000,- Kč.
[ 2015 - 340 ]
Farská čp. 162
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
alternativně:
A) schválit vyřazení nemovité věci - domu čp. 162 v ul. Farská v Trutnově ze soupisu domů, které nebudou
zařazovány do prodejních vln a schválit záměr a přípravu prodeje nemovité věci.
B) neschválit vyřazení nemovité věci - domu čp. 162 v ulici Farská v Trutnově ze soupisu domů, které
nebudou zařazovány do prodejních vln. Dům bude nadále pronajímán ve smyslu platných nájemních smluv.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2015 - 341 ]
Bulharská čp. 142
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zveřejnění záměru převést nájem prostor sloužících podnikání v čp. 142 Bulharská, umístěných v I. NP.
o celkové výměře 105,26 m² (1 prodejna 101,10 m², 2 výlohy 3,00 m² a 1 WC 1,16 m²) v k. ú. Trutnov
ze stávajícího nájemce společnosti KMC, spol. s r. o., na společnost GREEN LINE CZ s. r. o na dobu určitou
5 let s platností od 01.07.2015, 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 - 342 ]
Bulharská čp. 143
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zveřejnění záměru převést nájem prostor sloužících podnikání v čp. 143 Bulharská, umístěných v I. NP. kancelář o výměře 17,30 m² v k. ú. Trutnov ze stávajícího nájemce společnosti KMC, spol. s r. o.,
na společnost GREEN LINE CZ s. r. o na dobu určitou 5 let s platností od 01.07.2015, 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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[ 2015 - 343 ]
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výpověď nájemní smlouvy na prostor umístěný v suterénu budovy čp.
na st. p.
v k. ú. Trutnov, část
obce Střední Předměstí, o výměře 17,90 m² (sklad) uzavřené s panem
,
Trutnov, IČ
s tím, že nájem skončí ke dni 31.05.2015, včetně tříměsíční výpovědní lhůty.
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostor umístěný v suterénu budovy čp.
na st. p.
v k. ú.
Trutnov, část obce Střední Předměstí, o výměře 17,90 m² (sklad) na dobu určitou 5 let. Nájemce provede
na vlastní náklady úpravy prostoru k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní
smlouvy nebude zhodnocení tohoto prostoru nájemci uhrazeno. V prostoru nebude povolen provoz
ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
Nájem započne nejdříve od 01.06.2015.
[ 2015 - 344 ]
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
ukončení nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání, umístěné v I. NP čp.
o celkové výměře 80,97 m² (1 pivnice 23.45 m², 1 chodba 4.75 m², 1 bar 21.39 m², 3 výlohy o celkové
výměře 4.25 m², 1 sklad 9.63 m², 1 chodba 4.48 m², 1 soc. zařízení 11.04 m², 1 umývárna 1.08 m², 1 WC
0.90 m²) s panem
k dni 31.03.2015.
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
, umístěné
v I. NP o celkové výměře 80,97 m² (1 pivnice 23.45 m², 1 chodba 4.75 m², 1 bar 21.39 m², 3 výlohy
o celkové výměře 4.25 m², 1 sklad 9.63 m², 1 chodba 4.48 m², 1 soc. zařízení 11.04 m², 1 umývárna
1.08 m², 1 WC 0.90 m²) paní
na dobu určitou 5 let s účinností od 30.04.2015,
za účelem provozování pivnice.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení tohoto prostoru 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.
schvaluje
*
03.01
*
uzavření nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem prostor sloužících podnikání, umístěných v I. NP čp.
o celkové výměře 80,97 m² (1 pivnice 23.45 m², 1 chodba 4.75 m², 1 bar 21.39 m², 3 výlohy
o celkové výměře 4.25 m², 1 sklad 9.63 m², 1 chodba 4.48 m², 1 soc. zařízení 11.04 m², 1 umývárna 1.08 m²,
1 WC 0.90 m²) s paní
s platností od 01.04.2015 do 29.04.2015, za účelem
provozování pivnice.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2015 - 345 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
nesouhlasit s prominutím dluhu ve výši 25 943,- Kč p.
za prostory sloužící podnikání Trutnov,

- nájemné za březen r. 2015

[ 2015 - 346 ]
V Domcích 488 - sklad
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením smlouvy o výpůjčce prostoru v čp. 488 V Domcích, umístěného v části budovy školy SO - 7,
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I. NP, o celkové výměře 13.36 m² (místnost č. 123) na st. p. 4415, k. ú. Trutnov, část obce Horní Předměstí,
Oblastní charitě Trutnov, se sídlem Dřevařská 332, Trutnov, IČ 43465439, od data podpisu smlouvy na dobu
určitou do 31.12.2020 s možností výpovědi v tříměsíční výpovědní době, a to za účelem zřízení skladu
pro zajištění potravinové pomoci osobám v obtížných životních situacích. Náklady za služby spojené
s užíváním prostor hradí půjčitel.
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Zuzana Horáková Radová T:20.04.2015 *
uzavřít smlouvu s Oblastní charitou Trutnov
[ 2015 - 347 ]
Krakonošovo náměstí čp. 67
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převodem nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 67 Krakonošovo náměstí, umístěných v I. NP, II. NP a
PP o celkové výměře 259.81 m²:
I. NP + mezipatro o výměře 193.40 m² (místnost 91.50 m², místnost 6.20 m², WC návštěvníků - ženy
3.20 m², WC návštěvníků - imobilní + ženy 3.20 m², WC návštěvníků - muži 6.40 m², úklidová komora
1.20 m², kancelář 15.30 m², místnost 31.90 m², schodiště na meziprostor 25.00 m², 2 výlohy 9.50 m²)
II. NP sklad + schodiště o výměře 31.06 m² PP o výměře 35.35 m² (chodba + schodiště 5.60 m², chodba
11.00 m², sklad 10.00 m², šatna zaměstnanců 4.35 m², sprcha zaměstnanců 2.60 m², WC zaměstnanců
1.80 m²) ze stávajícího nájemce CENTR - drogerie s. r. o., který bude v prostorech nadále jako podnájemce
provozovat prodejnu drogerie - kosmetiky, na společnost PK Solvent s. r. o. na dobu určitou 5 let za nájemné
ve výši 390 000,- Kč/rok za celé prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, 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 - 348 ]
Krakonošovo náměstí čp. 124
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 124 Krakonošovo náměstí, umístěné
v 1. NP, 2. NP a suterénu o celkové výměře 258.80 m² (v 1. NP - 1 prodejna 6.20 m², 1 restaurace 60.40 m²,
1 bar 23.40 m², 1 kuchyň 52.80 m², 2 sklady o celkové výměře 10.40 m², 2 chodby o celkové výměře 12.80
m², 2 WC o celkové výměře 9.70 m², ve 2. NP – 1 kancelář 6.40 m², 1 sklad 17.30 m², 1 chodba 8.80 m²,
1 šatna 6.80 m², 1 WC 1.20, v suterénu 1 kotelna 42.60 m²) s paní Ivanou Ročňovou na dobu určitou dalších
5 let s platností od 02.07.2015, za nájemné ve výši 100 000,- Kč/rok, za účelem provozování denního baru a
kavárny.
[ 2015 - 349 ]
Bulharská čp. 143
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením prostor sloužících podnikání na základě výsledku výběrového řízení žadateli s nejvyšší
nabídkou, včetně náhradníka, na adrese:
čp.
, umístěný v I. NP o výměře 53,01 m²
1.
, bytem
549 41 Červený Kostelec, IČ
za nájemné dohodou ve výši 162 000,- Kč/rok za celé prostory sloužící podnikání, za účelem zřízení
prodejny dekorativního a dárkového zboží, čajů a přírodní kosmetiky
2
I, bytem Vlčice , 542 41, IČ
za nájemné dohodou ve výši 66 901,- Kč/rok za celé prostory sloužící podnikání, za účelem zřízení tvořivé
dílny šití, prodejny látek a galanterie.
Nájemní smlouva bude uzavřena 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 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 01.05.2015. Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy na prostory
sloužící podnikání do 21 dnů od vyrozumění o přidělení, budou předmětné prostory sloužící podnikání
nabídnuty dalšímu žadateli v pořadí.
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[ 2015 - 350 ]
Bulharská čp. 65
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přidělením prostor sloužících podnikání na základě výsledků výběrového řízení žadateli s nejvyšší
nabídkou, včetně náhradníka, na adrese:
čp.
, umístěný v I. a II. NP o výměře 113,40 m²
1.
, bytem Prostřední Lánov
, PSČ 543 41, IČ
za nájemné dohodou ve výši 230 000,- Kč/rok za celé prostory sloužící podnikání za účelem zřízení prodejny
sportovního oblečení značek Envy, Kilpi a Regatta, podpořené prodejem na vlastním eshopu
2.
, bytem
. 541 02 Trutnov, IČ
za nájemné dohodou ve výši
192 666,60 Kč/rok za celé prostory sloužící podnikání za účelem zřízení obchodu se sortimentem papírnictví
- tapety.
Nájemní smlouva bude uzavřena 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 prostoru sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání do 21 dnů od vyrozumění
o přidělení, budou předmětné prostory sloužící podnikání nabídnuty dalšímu žadateli v pořadí.
Pozemky - záměr města
[ 2015 - 351 ]
p. p. 2118, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2117 (cca 5 m²) v k. ú. Horní Staré Město jako okapové
chodníčky za kupní cenu ve výši 1,- Kč/m² a část p. p. 2118 (celkem cca 67 m²) v k. ú. Horní Staré Město,
z toho část o výměře cca 40 m² jako okapové chodníčky za kupní cenu ve výši 1,- Kč/m² a část o výměře
cca 27 m² jako přístupové chodníky za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m² Společenství vlastníků jednotek
čp. 555 a 556 Úpská, v Trutnově. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 352 ]
st. p. 4705 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout stavbu občanského vybavení (šaten) na st. p. 4705 (138 m²),
stavbu občanského vybavení (skladu) na st. p. 3999 (54 m²) a st. p. 5380 včetně stavby technického
vybavení na st. p. 5380 (5 m²), vše v k. ú. Trutnov, společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. na dobu neurčitou.
O nemovité věci bude rozšířen předmět nájmu v nájemní smlouvě č. 012049, a to za stávajících podmínek.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2015 - 353 ]
p. p. 64/14, p. p. 64/12, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit prodej části p. p. 64/14 (cca 35 m²) a části p. p. 64/12 (cca 160 m²) v k. ú. Dolní Staré Město spol.
BOS auto s. r. o. za účelem zřízení zpevněné plochy, parkoviště a vjezdu za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m².
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
[ 2015 - 354 ]
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit prodej části p. p.
(cca 200 m²) v k. ú. Poříčí u Trutnova manž.
za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m² k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
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[ 2015 - 355 ]
p. p. 933/15 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2008-15/1 ze dne 14.01.2008 v plném rozsahu
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
zrušit usnesení zastupitelstva města 2008-22/1 ze dne 18.02.2008 v plném rozsahu
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2015 - 356 ]
MEBYS Trutnov - dodatek č. 2 k NS
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 013089 mezi městem Trutnovem a společností MEBYS Trutnov
s. r. o., kterým dojde k aktualizaci předmětu nájmu a k úpravě dalších práv a povinností dle předloženého
znění
[ 2015 - 357 ]
p. p. 2275/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 2275/1 (4 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Na Lukách, společnosti LEVNÝ SPORT s. r. o.
k umístění předzahrádky za účelem vystavování kol a lyží na dobu určitou, a to od 01.05.2015
do 30.04.2016, za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2015 - 358 ]
st. p
k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části st. p.
(2 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, panu
umístění
reklamního stojanu typu "A" a stupínku před Kebab grilem u čp. 69 na dobu určitou, a to od 15.04.2015
do 14.04.2016, za nájemné ve výši 3,- Kč/m²/den.
[ 2015 - 359 ]
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p.
(18 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, panu
k umístění
předzahrádky na dobu určitou od 10.04.2015 do 30.10.2015, za nájemné ve výši 1,50 Kč/m²/den s tím,
že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2213/1 (18 m²) v k. ú.
Trutnov, Krakonošovo náměstí, k umístění letní předzahrádky v termínu od 01.04.2015 do 09.04.2015,
ve výši 1,50 Kč/m²/den. Podmínkou je, že v případě konání kulturní akce na Krakonošově náměstí bude
podle potřeby předzahrádka odstraněna.
[ 2015 - 360 ]
st. p. 17, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části st. p. 17 (1 m²) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, společnosti SUNNY ON-LINE s. r. o.
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 14.04.2015 do 13.04.2016, za nájemné
ve výši 3,- Kč/m²/den.
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[ 2015 - 361 ]
p. p. 127/1, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
schvaluje
*
01.01
*
udělení souhlasu pronajímatele k výpůjčce části p. p. 127/1 (cca 100 m²) v k. ú Bohuslavice nad Úpou
na dobu určitou od 09.03.2015 do 30.06.2015 pro společnost PRADAST, spol. s r. o., k umístění zařízení
staveniště pro výstavbu nových šaten fotbalového klubu Bohuslavice.
[ 2015 - 362 ]
p. p. 1187, p. p. 1191/1, k. ú. Zlatá Olešnice
rada města
ruší
*
01.01
*
usnesení rady města 2015-310/6 ze dne 24.03.2015.
[ 2015 - 363 ]
p. p. 237/51 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. 237/51, p. p. 236/242, p. p. 236/262, p. p. 237/49,
p. p. 237/48, p. p. 237/47, p. p. 237/46 a p. p. 237/44 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 1092,855 m².
Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2015 - 364 ]
p. p. 1697/5, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, spočívajícího
v právu uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 1697/5 v k. ú. Trutnov v celkovém
rozsahu 5 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2015 - 365 ]
-prodloužení nájemní smlouvy na holobyt
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením nájemní smlouvy na holobyt
, č. bytu
trv. bytem
, na dobu určitou od 01.04.2015 do 30.09.2015.

o vel. 0+1 p.

,

[ 2015 - 366 ]
- prodloužení NS na holobyt
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s prodloužením nájemní smlouvy na holobyt
, č. bytu o vel. 0+1 paní
trv. bytem
, na dobu určitou od 01.05.2015 do 31.10.2015.
Majetek města - různé
[ 2015 - 367 ]
Reklamní plocha - p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část plochy o výměře cca 1,62 m² na plotě u domu čp.
na hranici pozemku p. č.
, ul. Horská, k. ú. Trutnov, části obce Střední Předměstí, panu
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,

Trutnov, IČ
, k umístění reklamní plachty na dobu určitou
od 01.06.2015 do 31.05.2017, za nájemné ve výši 2 430,- Kč/rok + DPH.
*
01.02
*
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29.05.2013 ve znění, jak je přílohou
předloženého materiálu za podmínky, že ke zveřejněnému záměru nebudou do stanoveného termínu
podány žádné námitky.
[ 2015 - 368 ]
VZ "Oprava podloubí Jihoslovanská"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
podmínky výběrového řízení společnosti MEBYS Trutnov s. r. o k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku
malého rozsahu "Oprava podloubí Jihoslovanská ulice" dle předloženého návrhu
*
01.02
*
okruh potenciálních dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky, dle předloženého návrhu
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek dle předloženého návrhu
*
02.02
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu
[ 2015 - 369 ]
VZ "Zajištění elektro pohotovosti"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku
malého rozsahu "Zajištění elektro pohotovosti pro bytové domy v majetku města Trutnova" dle předloženého
návrhu
Elektro pohotovost:
Štěpánský & Fišer, Spojenecká 68, Trutnov
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Martin Veselý
T:15.04.2015 *
zajistit podpis smlouvy se společností Štěpánský & Fišer
[ 2015 - 370 ]
VZ "Profi vřetenová sekačka na sportovní trávníky"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
podmínky zadávacího řízení společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku
malého rozsahu "Profesionální vřetenová sekačka na sportovní trávníky" dle předloženého návrhu
*
01.02
*
okruh dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky, dle předloženého návrhu
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek dle předloženého návrhu
*
02.02
*
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu
[ 2015 - 371 ]
VZ "Malba společných prostor 2015"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek výběrového řízení společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku
malého rozsahu "Malba společných prostor 2015" dle předloženého návrhu - pořadí:
Krakonošovo náměstí 22 : VRAPO s. r. o., Dolní Staré Město 83, Trutnov
Krakonošovo náměstí 23 : VRAPO s. r. o., Dolní Staré Město 83, Trutnov
Jihoslovanská 26 : VRAPO s. r. o., Dolní Staré Město 83, Trutnov
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Palackého 105 : MITRU.cz, s. r. o., Palackého 144, Trutnov
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Martin Veselý
T:20.04.2015 *
zajistit podpisy smluv s vítěznými uchazeči
Finanční záležitosti
[ 2015 - 372 ]
Finanční plány PO na rok 2015
rada města
schvaluje
*
01.01
*
finanční plány příspěvkových organizací na rok 2015
stanovuje
*
02.01
*
příspěvkovým organizacím objem prostředků na platy v hlavní činnosti ve výši dle předloženého návrhu,
a to jako závazný ukazatel finančního plánu
souhlasí
*
03.01
*
s použitím prostředků provozní dotace z rozpočtu města na úhradu mzdových nákladů u Mateřské školy
Trutnov ve výši dle předloženého návrhu
Různé
[ 2015 - 373 ]
VZ "Stavba oplocení městského parku"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
k veřejné zakázce malého rozsahu "Stavba oplocení městského parku podél ul. Lesnická – 2. etapa"
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče č. 1 - Kamenictví Beneš Petr
*
01.02
*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH:
1. Kamenictví
541 02 Trutnov…………………........ 166 375,00 Kč
2.
466 01 Jablonec nad Nisou ........... 172 824,00 Kč
3
, PM - kámen,
, 517 73 Opočno ....................... 179 989,00 Kč
4.
Červená Třemešná
508 01………………………………..... 199 000,00 Kč
5. Kamenictví
543 77 Čermná u Vrchlabí….. 240 185,00 Kč
pověřuje
*
02.01
T:20.04.2015
*
Ing. Miroslava France zajištěním podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem
[ 2015 - 374 ]
VZ "Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon A, B1"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
k veřejné zakázce "Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon A, B1 - demontáž a likvidace AZC desek" rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče STYLBAU, s. r. o., Pardubická 118/79, Plačice,
500 04 Hradec Králové, IČ 25957481
pověřuje
*
02.01
T:20.04.2015
*
Ing. Miroslava France zajištěním podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem
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[ 2015 - 375 ]
VZ "Strategický plán rozvoje města - aktualizace"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
k veřejné zakázce malého rozsahu "Strategický plán rozvoje města Trutnova – aktualizace 2015" rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče č. 1 – Berman Group, s. r. o.
*
01.02
*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH:
1. Berman Group, s. r. o., Na Květnici 25, 140 00 Praha 4 ..................................................592 900,00 Kč
2. Cassia Development & Consulting s. r. o., Korovcova 1, 370 01 České Budějovice…….724 790,00 Kč
pověřuje
*
02.01
T:20.04.2015
*
Ing. Miroslava France zajištěním podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem
[ 2015 - 376 ]
Podpora biodiverzity v lesoparku Šestidomí
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:27.04.2015 *
schválit podání žádosti na Státní fond životního prostředí České republiky - Výzva k předkládání projektů
č. 2/2014, program podpory sídelní zeleně - "Podpora biodiverzity v lesoparku Šestidomí"
[ 2015 - 377 ]
VZ "Rekonstrukce ulice Smetanova" SZ P14V00000144
rada města
schvaluje
*
01.01
*
k podlimitní veřejné zakázce "Rekonstrukce ulice Smetanova" rozhodnutí o výběru
nejvhodnější zakázky, kterou je nabídka uchazeče Sovis CZ, a. s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec
Králové
*
01.02
*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH:
1. Sovis CZ, a. s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové……………………..... 6 245 027,55 Kč
2. Eurovia CS, a. s., Závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové...... 6 800 529,00 Kč
3. COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9 190 00 Praha 9 ...................................................... 7 250 175,00 Kč
4. M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice………………………………...... 8 242 622,20 Kč
pověřuje
*
02.01
T:20.04.2015
*
Ing. Miroslava France zajištěním podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem
[ 2015 - 378 ]
Záštita starosty - Dvořákův festival 2015
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s poskytnutím záštity starosty města nad trutnovským koncertem Dvořákova festivalu 2015, který
se uskuteční 08.06.2015 v Koncertní síni Bohuslava Martinů
[ 2015 - 379 ]
Sdružení pro TIC Trutnov
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
vyúčtování finančního příspěvku Sdružení pro TIC Trutnov na rok 2014
[ 2015 - 380 ]
Provoz vozidla Ford Transit
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pořízením koncesované živnosti s předmětem podnikání "Silniční motorová doprava - nákladní
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provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3.5 tuny, jsou-li
určeny k přepravě zvířat nebo věcí, osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob
včetně řidiče"
[ 2015 - 381 ]
Pracovní skupina prevence kriminality pro město
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
složení pracovní komise prevence kriminality pro město Trutnov
*
01.02
*
zápis z prvního jednání pracovní komise prevence kriminality ze dne 10.03.2015
[ 2015 - 382 ]
Kamerový bod Městské policie Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
záměr Městské policie Trutnov přemístit kamerový bod č. 18 v ulici Zvonková v Horním Starém Městě
do ulice Horská místo kamerového bodu č. 12
[ 2015 - 383 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
panu
prodej květin a sazenic pro jarní výsadby pod podloubím obchodního domu Elmont-Ch
na Horské ulici od 15.04.2015 do 30.06.2015
ukládá
*
02.01 Urč:Ing. Kopecký
T:10.04.2015 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města
[ 2015 - 384 ]
Komise rady města
rada města
jmenuje
*
01.01
*
p. Jaroslava Šuberta členem komise pro integrované obce
[ 2015 - 385 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 20.04.2015 od 15:00 hod v zasedací místnosti č. 301
Zapsala :Matoušová

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

