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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-705/13
Areál rekreačního střediska Dolce
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít nájemní smlouvu na soubor nemovitého a movitého majetku
– areálu rekreačního střediska Dolce se společností Neverending Power, s. r. o., IČ 05698782, na
období od 01.08.2017 do 30.09.2027, za účelem provozování rekreačního areálu Dolce, za předpokladu, že budou ukončeny nájemní smlouvy se stávajícím nájemcem panem
. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím,
že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci
uhrazeno. V areálu nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o tyto pozemky: stavební parcely st. p. 106 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
264,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – obč. vybavenost, st. p. 107 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 234,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – obč. vybavenost, st. p. 108
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(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 88,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – obč. vybavenost, st. p. 109 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 87,00 m2, jehož součástí je stavba bez
čp./č. e. – obč. vybavenost, st. p. 114 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 630,00 m2, jehož
součástí je stavba bez čp./č. e. – bydlení, st. p. 115 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
87,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – ubytovací zařízení, st. p. 116 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 87,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – ubytovací zařízení,
st. p. 117/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e.
– bydlení, st. p. 117/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 20,00 m2, jehož součástí je stavba
bez čp./č. e. – bydlení, st. p. 118/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4,00 m2, jehož součástí
je stavba bez čp./č. e. – bydlení, st. p. 118/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 37,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – bydlení, st. p. 118/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
9,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – bydlení, st. p. 119 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 58,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – bydlení, st. p. 120 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 68,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – bydlení, st. p. 121/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 51,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – bydlení,
st. p. 121/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 17,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e.
– bydlení, st. p. 124 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 50,00 m2, jehož součástí je stavba bez
čp./č. e. – obč. vybavenost, pozemkové parcely p. p. 329 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře
648,00 m2, p. p. 335/3 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 3 102,00 m2,
p. p. 335/4 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) – část o výměře cca 4 655,00 m2,
p. p. 335/8 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 835,00 m2, p. p. 335/9 (ostatní plocha – jiná
plocha) o výměře 2 244,00 m2, p. p. 335/11 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 1 516,00 m2,
p. p. 335/12 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 1 404,00 m2, p. p. 335/17 (ostatní plocha – jiná
plocha) o výměře 29,00 m2, p. p. 335/18 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 27,00 m2,
p. p. 335/19 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 193,00 m2, p. p. 335/20 (ostatní plocha – jiná
plocha) o výměře 309,00 m2, p. p. 335/21 (ostatní plocha – jiná plocha) – část o výměře cca
325,00 m2, p. p. 335/22 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 338,00 m2, p. p. 335/24 (ostatní
plocha – jiná plocha) o výměře 457,00 m2, p. p. 335/28 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře
199,00 m2, p. p. 335/29 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 14,00 m2, p. p. 335/31 (ostatní plocha – jiná plocha) – část o výměře cca 90,00 m2, p. p. 350 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační
plocha) o výměře 4 623,00 m2, p. p. 1003 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 2 119,00 m2, p. p. 1004 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 58,00 m2 a p. p. 1006 (ostatní
plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 1 051,00 m2, vše v obci Staré Buky a k. ú. Dolní
Staré Buky, stavební parcely: st. p. 149 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 608,00 m2, jehož
součástí je stavba bez čp./č. e. – obč. vybavenost, st. p. 162 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 55,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – ubyt. zařízení, st. p. 163 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 587,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – ubyt. zařízení, st. p. 205
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 38,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – jiná stavba, pozemkové parcely p. p. 147/27 (ostatní plocha – jiná plocha) – část o výměře cca
4 800,00 m2, p. p. 218/5 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 233,00 m2
a části parcely p. p. 218/1 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře cca
11 500,00 m2, vše v obci Trutnov, v k. ú. Oblanov.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-706/13
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp.
v Trutnově umístěných v suterénu budovy (vchod z ul. Horská) o celkové výměře
46,29 m2 (vstupní zádveří 5,34 m2, 1 místnost, dříve kavárna 25,52 m2, WC 2,55 m2, šatna personálu 4,49 m2, 1 místnost, dříve zázemí kavárny 8,39 m2) na dobu určitou 5 let, se zájemcem paní
za nájemné ve výši 86.200,00 Kč/rok, včetně DPH, k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování vinotéky a doplňkového prodeje.
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souhlasí
*02.01*
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
− nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto
prostor nájemci uhrazeno,
− v prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,
− pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
ukládá
*03.01*
uzavřít nájemní smlouvu s paní
Termín: 01.09.2017
RM_2017-707/13
nábřeží Václava Havla čp. 20
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 20 nábřeží
Václava Havla v Trutnově, umístěných v 1. NP, 2. NP a sklepu budovy kina Vesmír o celkové výměře 107,10 m2 (bar 54,10 m2, sklady a chodby o celkové výměře 44,60 m2 a sociální zařízení
o celkové výměře 8,40 m2), se společností Inspilert plus s. r. o., IČ 24751863, za nájemné ve výši
90.580,00 Kč/rok, včetně DPH, k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování kanceláře
společnosti a bistra s prodejem točené zmrzliny. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 1 rok, v případě porušení povinností nájemce se sjednává výpovědní lhůta
1 měsíc.
souhlasí
*02.01*
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
− nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto
prostor nájemci uhrazeno,
− v prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,
− pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
ukládá
*03.01*
MgA. Kasíkovi, řediteli Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas, uzavřít nájemní
smlouvu se společností Inspilert plus s. r. o.
Termín: 01.09.2017
RM_2017-708/13
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp.
umístěné ve 3. NP, kancelář č. 6 (1 místnost), o výměře 15,60 m2, s paní
Č
dohodou ke dni 14.07.2017.

. v Trutnově,
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POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-709/13
p. p.
k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 85,00 m2) v k. ú. Oblanov panu
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující,
*01.02*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 89,00 m2) v k. ú. Oblanov panu
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-710/13
p. p.
k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 450,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova
panu
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
RM_2017-711/13
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(388,00 m2) a část st. p.
(70,00 m2)
v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou panu
a paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-712/13
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem p. p.
(486,00 m2) v k. ú. Trutnov,
uzavřené s paní
dohodou ke dni 31.08.2017,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(486,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu urči2
tou 5 let panu
, z toho 479,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
2
2
5,00 Kč/m /rok, 3,00 m k umístění skleníku a 4,00 m2 k umístění boudy na nářadí za nájemné ve
výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že bude pronajatý pozemek oplocen. Jakákoliv výstavba či výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-713/13
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 40,00 m2) v k. ú. Trutnov manž. J
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 300,00 Kč/m2, jako přístupovou cestu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-714/13
p. p. 1417 a p. p. 40/12, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem plochy na zábradlí stojícím na části p. p. 1417 (cca 1,00 m2 pohledové plochy) a plochy
na zábradlí stojícím na p. p. 40/12 (cca 1,00 m2 pohledové plochy) vše v k. ú. Poříčí u Trutnova na
dobu určitou 3 roky společnosti DRAKON dům reklamy s. r. o., k umístění dvou směrových tabulí
(každá o pohledové ploše 1,00 m2) za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok
+ DPH.
RM_2017-715/13
p. p. 2116/3, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2116/3 (cca 44,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Dlouhá, společnosti
PRATR a. s., k umístění letní předzahrádky se sluneční clonou na dobu určitou, a to od
30.06.2017 do 30.09.2017 za nájemné ve výši 1,00 Kč/m2/den.
RM_2017-716/13
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 3,00 m2) v k. ú. Trutnov, Jiráskovo náměstí, paní
, k umístění reklamního stojanu typu „A“, stolku a dvou židlí na dobu
určitou, a to od 10.07.2017 do 30.06.2018 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den s tím, že bude před
podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
(cca 3,00 m2)
2
v k. ú. Trutnov v termínu od 01.07.2017 do 09.07.2017 ve výši 2,00 Kč/m /den.
RM_2017-717/13
p. p.
a st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 12,00 m2) a části st. p.
(cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov,
, paní
k umístění předzahrádky na dobu určitou, a to od 01.10.2017 do 30.09.2018 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den.
RM_2017-718/13
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul.
, panu
k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.09.2017 do
31.08.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
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RM_2017-719/13
p. p. 219/12 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 219/12 (cca 57,00 m2), části p. p. 219/20 (cca 13,00 m2) a části p. p. 219/21
(cca 8,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Libušinka, společnosti STATING s. r. o., k umístění lešení za účelem revitalizace fasády domu čp. 369-370 na dobu určitou, a to od 11.07.2017 do 15.08.2017,
*01.02*
pronájem části p. p. 219/12 (cca 20,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Libušinka, společnosti STATING s. r. o., k uskladnění stavebního materiálu za účelem revitalizace fasády domu čp. 369-370
na dobu určitou, a to od 11.07.2017 do 15.08.2017 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2017-720/13
st. p. 616, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
podání výpovědi společnosti AD reklama s. r. o., ze smlouvy o nájmu nemovitosti č. 3615 170 001
na pronájem stěny objektu bývalé kuželny (60,00 m2) v k. ú. Trutnov s tříměsíční výpovědní lhůtou,
tj. k 30.09.2017. Důvodem výpovědi je prodej objektu čp. 93 na st. p. 616 v k. ú. Trutnov.
RM_2017-721/13
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
cca 14,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město paní
ní stánku s rychlým občerstvením.

k umístě-

POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2017-722/13
p. p. 2074/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2074/1 (cca 292,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Pampelišková, společnosti POPAS CZ, s. r. o., k umístění lešení za účelem opravy lodžií u domu čp. 513-519, s tím, že
bude kolem lešení umístěna zábrana, na dobu určitou, a to od 14.07.2017 do 30.11.2017.
RM_2017-723/13
p. p. 149/8 a p. p. 2213/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 149/8 (cca 6,00 m2) a části p. p. 2213/1 (20,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Dolní
Promenáda a Krakonošovo náměstí, Galerii města Trutnova k instalaci objektů Čestmíra Sušky
„KAVÁRNA“ a „ROZHLEDNA“ v rámci 8. ročníku akce „SOCHY V TRUTNOVĚ“ na dobu určitou,
a to od 11.07.2017 do 30.10.2017 (ul. Dolní Promenáda – „Kavárna“) a od 11.07.2017 do
10.10.2017 (Krakonošovo náměstí – „Rozhledna“).
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RM_2017-724/13
p. p.
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p.
va, ul.
chy domu čp.

k. ú. Poříčí u Trutnova

(cca 10,00 m2) a části p. p.
(cca 30,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnopanu
k umístění lešení za účelem opravy střena dobu určitou, a to od 04.07.2017 do 31.07.2017.

RM_2017-725/13
p. p. 3197/1 a p. p. 3197/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 3197/1 (cca 123,00 m2) a části p. p. 3197/2 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov,
ul. Železničářská, společnosti STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o., k umístění lešení za
účelem zateplení bytového domu čp. 487-488 na dobu určitou, a to od 14.07.2017 do 20.10.2017.
RM_2017-726/13
p. p. 2133/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2133/1 (cca 18,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Dlouhá, společnosti
DM-IZOL s. r. o., k umístění lešení za účelem rekonstrukce balkonů u domu čp. 580-581 na dobu
určitou, a to od 30.06.2017 do 31.07.2017.
RM_2017-727/13
p. p. 237/50 a p. p. 237/51, k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení PV č. 2017-167/11 ze dne 29.05.2017 nebylo realizováno z důvodu na straně společnosti GOS cz s. r. o.
schvaluje
*02.01*
výpůjčku části p. p. 237/50 (cca 55,00 m2) a části p. p. 237/51 (cca 53,00 m2) v k. ú. Trutnov,
ul. Národní a ul. Česká, společnosti GOS cz s. r. o., k umístění lešení za účelem opravy střechy
Národního domu v Trutnově na dobu určitou, a to od 30.07.2017 do 30.09.2017.
RM_2017-728/13
p. p. 933/5 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 933/5 (cca 60,00 m2), části p. p. 933/73 (cca 16,00 m2) a části p. p. 933/72
(cca 10,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Pomněnková, společnosti POPAS CZ, s. r. o., k umístění lešení za účelem opravy lodžií u domu čp. 437-438 na dobu určitou, a to od 18.07.2017 do
30.09.2017.
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BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-729/13
Přidělení bytu na jméno (
)
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením nájemní smlouvy na byt
, Trutnov, č. b. 1, 2. podlaží, o vel.
1 + 2 s paní
Trutnov, na dobu neurčitou za měsíční nájemné 8.022,00 Kč s délkou prvního platebního období nájemného 6 měsíců.
RM_2017-730/13
Přidělení bytu na jméno (
)
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením nájemní smlouvy na byt
Trutnov 2, č. b. 5, 2. podlaží, o vel. 0 + 1
s paní
Trutnov, na dobu neurčitou za měsíční
nájemné 1.587,00 Kč s délkou prvního platebního období nájemného 12 měsíců.
RM_2017-731/13

, č. b. 10
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese
dě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:

, č. b. 10, 4. podlaží, o vel. 1 + 3 na zákla-

č. b. 10, o vel. 1 + 3, standardní byt
Měs. nájemné
Délka 1. platebního období
6.406,00 Kč
48 měsíců
5.750,00 Kč
12 měsíců
5.500,00 Kč
13 měsíců

1.
2.
3.
4.
vrátí byt 1 + 1
5.
6.

5.010,90 Kč
4.500,00 Kč
4.000,00 Kč

13 měsíců
18 měsíců
24 měsíců

Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením manž.
a paní
z výběrového řízení na
nájem bytu
č. b. 10, o vel. 1 + 3.
RM_2017-732/13

č. b. 1
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese
dě výběrového řízení žadateli:

1.

č. b. 1, 1. podlaží, o vel. kk + 1 na zákla-

. b. 1, o vel. kk + 1, standardní byt
Měs. nájemné
Délka 1. platebního období
1.452,00 Kč
14 měsíců
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Nájemní smlouva vč. složení nájemného za 1. platební období bude uzavřena do tří týdnů po vyrozumění o přidělení bytu. V případě, že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si
vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením pana
a pana
z výběrového řízení na nájem bytu
o vel. kk + 1.
RM_2017-733/13

č. b. 5
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese
výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:

1.
2.
3.

č. b. 5, o vel. 1 + 1, standardní byt
Měs. nájemné
5.277,00 Kč
4.202,00 Kč
vrátí byt 1 + 1
3.806,00 Kč

, č. b. 5, 2. podlaží, o vel. 1 + 1 na základě

Délka 1. platebního období
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců

Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením manž.
s částkou ve výši 4.803,00 Kč a s částkou ve
výši 5.001,00 Kč, kdy 1. platebního období je v délce 12 měsíců z výběrového řízení na nájem bytu
, č. b. 5, o vel. 1 + 1.
RM_2017-734/13
, č. b. 3
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese
výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

, č. b. 3, 1. podlaží, o vel. 1 + 1 na základě

, č. b. 3, o vel. 1+1, standardní byt
Měs. nájemné Délka 1. platebního období
4.803,00 Kč
12 měsíců
4.277,00 Kč
12 měsíců
3.606,00 Kč
12 měsíců
3.557,00 Kč
14 měsíců
3.055,00 Kč
24 měsíců
2.500,00 Kč
12 měsíců

Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením manž.
s částkou ve výši 3.902,00 Kč a 1. platebního
období v délce 12 měsíců a pana
z výběrového řízení na nájem bytu
, č. b. 3, o vel.1 + 1.
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RM 2017-735/13

, č. b. 2
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese
základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníka:

1.
2.

, č. b. 2, 4. podlaží, o vel. 1 + 4 na

, č. b. 2, o vel. 1 + 4, standardní byt
Měs. nájemné Délka 1. platebního období
8.000,00 Kč
13 měsíců
7.500,00 Kč
6 měsíců

Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
RM_2017-736/13
Prominutí části poplatku z prodlení (
)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit paní
prominutí dluhu na poplatcích z prodlení v celkové výši
29.525,14 Kč ve smyslu spisu č.
ke dni 21.06.2017 z titulu poplatku z prodlení s platbami nájemného a záloh na služby za byt v domě čp.
Trutnově 2.
RM_2017-737/13
Převedení členského podílu – zrušení
rada města
bere na vědomí,
*01.01*
že nebude realizováno usnesení Rady města Trutnova č. j.
ze dne
věci převodu členských práv a povinností pana
k nebytovému prostoru,
v Bytovém družstvu Horní Staré Město, na nového nabyvatele paní

ve

MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2017-738/13
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Skatepark Trutnov” – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Skatepark Trutnov“,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise ve složení: Ing. Petr Gaisler, Ing. Jiří Drašar, Ing. Dana Linhartová a náhradnice
paní Kateřina Konrádová, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Radek Hojný, Ing. Petr Gaisler, Ing. Ivo
Petera, Ing. Jiří Drašar a náhradnice Ing. Dana Linhartová, k provádění běžných úkonů v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou
mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení
a k posouzení, zda jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní důvody vyloučení účastníků
výběrového řízení, to vše včetně všech úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel
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měl podloženo, že u účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků výběrového řízení navržených komisí k vyloučení z účasti ve výběrovém řízení) na
prvním a druhém místě, nejsou naplněny obligatorní důvody k jejich vyloučení z účasti ve výběrovém řízení.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2017-739/13
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Přetlaková hala tenis” – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Přetlaková hala tenis“,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle upraveného návrhu,
*01.04*
jmenování komise ve složení: Ing. Petr Gaisler, Ing. Jiří Drašar, Ing. Dana Linhartová a náhradnice
paní Kateřina Konrádová, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Radek Hojný, Ing. Petr Gaisler, Ing. Ivo
Petera, Ing. Jiří Drašar a náhradnice Ing. Dana Linhartová, k provádění běžných úkonů v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou
mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení a k posouzení, zda jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní důvody vyloučení účastníků výběrového
řízení, to vše včetně všech úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že u účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků
výběrového řízení navržených komisí k vyloučení z účasti ve výběrovém řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny obligatorní důvody k jejich vyloučení z účasti ve výběrovém řízení.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2017-740/13
Areál rekreačního střediska Dolce – plán reinvestic pro rok 2017
rada města
schvaluje
*01.01*
aktualizovaný plán reinvestic v rekreačním areálu Dolce pro rok 2017 dle předloženého návrhu
v celkové výši 917.662,00 Kč.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-741/13
VZ "Přezkoumání hospodaření města Trutnova za roky 2017 – 2020" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Přezkoumání hospodaření města
Trutnova za roky 2017 – 2020“, systémové číslo VZ: P17V00000030,
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*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu
a současně zveřejnění zadávacích podmínek na profilu zadavatele,
*01.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Josef Gereg, Ing. Lucie Novotná, paní Eva
Hesová,
*01.05*
jmenování komise pro hodnocení nabídek: Ing. Marcela Čížková, pan Michal Šubrt, Ing. Josef Gereg, Ing. Lucie Novotná, paní Eva Hesová, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny
nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení, kteří
skončí v konečném pořadí na prvním a druhém místě případně dalších tak, aby zadavatel měl
k dispozici dvě nabídky uchazečů, s nimiž lze podepsat smlouvu (bude-li to s ohledem na počet
účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gerega, vedoucího Odboru finančního, k podepsání písemností s tím souvisejících,
*02.02*
Ing. Gerega, vedoucího Odboru finančního, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních
zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2017-742/13
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (do 50.000,00 Kč) –
rada města
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 2.000,00 Kč pro pana
na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – na částečnou úhradu výdajů spojených s projektem „Důstojný život
s Alzheimerovou chorobou“ – odborné poradenství pro pečující rodiny a sociálně aktivizační služby
– hrátky s pamětí, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2017-743/13
Platy ředitelů příspěvkových organizací od 01.07.2017
rada města
stanovuje
*01.01*
platy ředitelů příspěvkových organizací od 01.07.2017 ve výši dle předloženého návrhu.
RM_2017-744/13
Závěrečné vyhodnocení plnění smlouvy o poskytování reklamních a propagačních služeb
se společností TJ LOKOMOTIVA, z.s.
rada města
schvaluje
*01.01*
závěrečné vyhodnocení smlouvy o poskytování reklamních a propagačních služeb se společností
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568, 541 01 Trutnov, v předloženém
znění.
RM_2017-745/13
Smlouva o dílo na akci "Oprava komunikace – Tovární" – Technické služby Trutnov s.r.o.
rada města
schvaluje
*01.01*
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předloženou smlouvu o dílo na akci "Oprava komunikace – Tovární".
RM_2017-746/13
VZ "Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce zadávané formou otevřeného řízení s názvem „Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov“, systémové číslo VZ:
P17V00000092,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Hana Horynová, Mgr. Josef Khol, Ing. Miroslav Franc,
*01.04*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, Mgr. Tomáš Hendrych, pan Michal
Šubrt, Mgr. Josef Khol, Ing. Miroslav Franc, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové
ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení,
kteří skončí v konečném pořadí na prvním a druhém místě případně dalších tak, aby zadavatel měl
k dispozici dvě nabídky uchazečů, s nimiž lze podepsat smlouvu (bude-li to s ohledem na počet
účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2017-747/13
Dodatek smlouvy o technické podpoře
rada města
schvaluje
*01.01*
podepsání dodatku č. 1 smlouvy o technické podpoře se společností VITA software, s.r.o., se sídlem Na Beránce 57/2, Praha 6.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, zajištěním podpisu dodatku č. 1 smlouvy o technické podpoře.
RM_2017-748/13
Smlouva o poskytování služeb
rada města
schvaluje
*01.01*
podepsání smlouvy o poskytování služeb se společností DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427,
549 01 Nové Město nad Metují.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, zajištěním podpisu smlouvy o poskytování služeb.
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RM_2017-749/13
Nabídka k převzetí nepotřebného majetku – vozidlo Ford Transit 300L
rada města
schvaluje
*01.01*
převzetí vozidla Ford Transit 300L, VIN WFOSXXTTFS7826009, r. v. 2007, od příspěvkové organizace, Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas, městem Trutnovem jako jejím
zřizovatelem,
*01.02*
pronájem vozidla Ford Transit 300L, VIN WFOSXXTTFS7826009, r. v. 2007, Svazku obcí Východní Krkonoše za nájem ve výši 100,00 Kč/měsíc, veškeré náklady spojené s provozem vozidla
včetně pojištění, údržby a oprav až do výše 10.000,00 Kč bude hradit nájemce, opravy nad tuto
výši bude hradit vlastník vozidla, uzná-li za vhodné takové opravy provádět.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, zajištěním převzetí vozidla Ford Transit 300L,
VIN WFOSXXTTFS7826009, r. v. 2007, od zřizované organizace Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas, městem Trutnovem,
*02.02*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, zajištěním podpisu smlouvy o pronájmu vozidla
Ford Transit 300L, VIN WFOSXXTTFS7826009, r. v. 2007, Svazku obcí Východní Krkonoše za
výše uvedených podmínek.
RM_2017-750/13
Nabídka k převzetí nepotřebného majetku – piano a světelný pult
rada města
neschvaluje
*01.01*
převzetí nepotřebného majetku – pianina Petrof, r. v. 1979, inv. č. 121 a světelného pultu,
r. v. 2010, výr. č. SN100738, od příspěvkové organizace, Společenského centra Trutnovska pro
kulturu a volný čas, městem Trutnovem jako jejím zřizovatelem.
schvaluje
*02.01*
prodej pianina Petrof, r. v. 1979, inv. č. 121 a světelného pultu, r. v. 2010, výr. č. SN100738, třetí
osobě Společenským centrem Trutnovska pro kulturu a volný čas, a to minimálně za cenu v místě
a čase obvyklou.
RM_2017-751/13
Zvukový informační nosič Daruma City Voice – dodatek č. 2 ke smlouvě o obchodní spolupráci
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o obchodní spolupráci uzavřené dne 14.04.2008 mezi městem
Trutnovem a společností DARUMA spol. s r. o., Zelinářská 330/10, 301 00 Plzeň, IČ 16736842,
v předloženém znění.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o obchodní
spolupráci uzavřené dne 14.04.2008 v předloženém znění.
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RM_2017-752/13
Nominace do soutěže Świdnický Gryf 2017
rada města
schvaluje
*01.01*
nominace do soutěže Świdnický Gryf 2017, a to v kategorii „Nejlepší firma příhraničí“ na 1. místě
Expres Menu, s. r. o., na 2. místě R & B Mědílek, s. r. o. a na 3. místě Jiří Šrajer – Elektroservis,
dále v kategorii „Osobnost příhraničí“ pana Tomáše Katschnera.
RM_2017-753/13
VZ „Rekonstrukce zasedací místností č. 301“ – zrušení, vypsání nového výběrového řízení
rada města
ruší
*01.01*
výběrové řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce zasedací místností č. 301“, systémové číslo
VZ: P17V00000078, z důvodu nepodání žádné nabídky.
schvaluje
*02.01*
vypsání nového výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce zasedací
místnosti č. 301“,
*02.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*02.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*02.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Jiří Masařík, paní Jitka Mühlová, Monika
Vídeňská, pan Vladimír Šmída, Ing. Petr Seidel,
*02.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: pan Michal Šubrt, Ing. Jan Seidel, paní Jitka Mühlová,
Ing. Jiří Masařík, paní Monika Vídeňská, pan Vladimír Šmída, Ing. Petr Seidel, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek
účasti účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí na prvním a druhém místě
případně dalších tak, aby zadavatel měl k dispozici dvě nabídky uchazečů, s nimiž lze podepsat
smlouvu (bude-li to s ohledem na počet účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše
včetně všech úkonů souvisejících.
pověřuje
*03.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2017-754/13
ZŠ Náchodská – oprava fasády – dokončení stavby
rada města
souhlasí
*01.01*
s doplněním již schváleného dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo a dohody o narovnání a kumulativní
novaci dle předloženého návrhu.
RM_2017-755/13
Přijetí účelového finančního daru ZŠ R. Frimla
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 120.000,00 Kč Základní školou, Trutnov, R. Frimla 816, od Nadačního fondu Škola 2000, se sídlem Rudolfa Frimla 816, Trutnov, IČ 47467053,
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a to na pokrytí nákladů spojených s výukou anglického jazyka v 1. a 2. ročníku ZŠ v průběhu školního roku 2017/2018 dle předloženého návrhu.
RM_2017-756/13
Spolufinancování přípravy podkladů pro podání žádosti o získání dotace
rada města
schvaluje
*01.01*
spolupráci se společností Bateson plus s. r. o., na přípravě podkladů pro podání žádosti o získání
dotace pro realizaci Koncepce smart mobility a smart energetiky města Trutnova,
*01.02*
přípravu podkladů pro realizaci Koncepce smart mobility a smart energetiky města Trutnova společností SmartPlan s. r. o., Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha, IČ 02474743, za cenu
25.000,00 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, realizací usnesení do 15.07.2017.
RM_2017-757/13
Průzkum trhu – MHD Trutnov v letech 2018–2027
rada města
bere na vědomí
*01.01*
fúzi společnosti OSNADO, s. r. o., IČ 15057615, se sídlem Nádražní 501, 542 24 Svoboda nad
Úpou se společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s., IČ 25945408, se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim III, 537 01 Chrudim,
*01.02*
informaci společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s., o vývoji projektové žádosti na kompletní
obnovu vozidel MHD Trutnov v rámci 20. výzvy IROP „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“.
setrvává
*02.01*
na úmyslu uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na území města Trutnova
se společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s., jakožto s právním nástupcem společnosti
OSNADO, s. r. o., Nádražní 501, 542 24 Svoboda nad Úpou, dle § 18 zákona č. 194/2010 Sb.,
o veřejných službách v přepravě cestujících, za podmínek uvedených v důvodové zprávě k usnesení 2016-713/14, a to na 10 let s možností výpovědi bez udání důvodu po ukončení udržitelnosti
projektu, na nějž bude poskytnuta dotace z IROP (Nízkoemisní a bezemisní vozidla).
souhlasí
*03.01*
s tím, aby se v rámci průzkumu trhu pro zajištění dopravce pro provozování městské autobusové
dopravy v Trutnově v letech 2018–2027 (dále průzkum trhu) jednalo i o variantě dle bodu 3. tohoto
usnesení,
*03.02*
s tím, aby o této variantě byli informováni i ostatní zájemci, kteří projevili zájem v rámci průzkumu
trhu,
*03.03*
se změnou v komisi pro posouzení nabídek vzešlých z průzkumu trhu dle předloženého návrhu.
RM_2017-758/13
Dodatek ke smlouvě na provoz MHD
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením dodatku č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné
dopravy v Trutnově dle předloženého návrhu.

Stránka 18 z 19

RM_2017-759/13
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 31.07.2017 od 15:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta
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