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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
Žádná usnesení ke kontrole
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-90/3
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
v ul.
, umístěné v 1. NP o výměře 13,20 m2 (1 místnost) paní
, IČ
,
na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení prodejny textilního zboží. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno.
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RM_2018-91/3
(budova ZUŠ)
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp.
, umístěné ve 3. NP o celkové výměře 25,80 m2 (učebna č. 9) s paní
,
IČ
, dohodou ke dni 31.03.2018,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
, umístěné ve 3. NP o celkové výměře 25,80 m2 (učebna č. 9) na dobu určitou 5 let, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. 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. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
RM_2018-92/3
Školní čp. 13 (budova ZUŠ)
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 13 v ul. Školní v Trutnově (vchod z ul. Horská), umístěné v 1. NP a suterénu o celkové výměře 248,30 m2 (1. NP:
1 prodejna 71,30 m2, 2 výlohy 2,40 m2, 1 kancelář 8,70 m2, 1 sklad 25,30 m2, 1 lednice – chladírna
9,50 m2, 1 chodba 14,40 m2, 2 sociální zařízení 4,10 m2; suterén: 2 sklady 8,80 m2, 12,20 m2,
1 udírna 11,50 m2, 2 lednice – chladírny 13,20 m2, 2 chodby 58,40 m2, 2 sociální zařízení 8,50 m2)
společnosti Zvičinské uzeniny a lahůdky s. r. o., IČ 47471450, na dobu určitou od 01.11.2022 do
31.12.2023, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování
prodejny masa, masných výrobků a doplňkového sortimentu potravinářského zboží. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-93/3
p. p.
, k. ú. Dolní Staré Buky
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 4 820,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Buky
, k zajištění přístupu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-94/3
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 31,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
na dobu neurčitou paní
k zajištění příjezdu na p. p.
a k údržbě pozemku za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok. Pozemek nebude využíván k parkování vozidel.
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POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2018-95/3
p. p. 821/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 821/1 (cca 345,00 m2) a části p. p. 2364/2 (cca 145,00 m2) v k. ú. Trutnov
spol. Správa obchodních aktiv s. r. o., za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za
300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
schvaluje
*02.01*
zřízení bezúplatné služebnosti cesty ve prospěch města Trutnova na prodávané části p. p. 821/1
a části p. p. 2364/2 v k. ú. Trutnov ve prospěch panující p. p. 825 v k. ú. Trutnov v majetku města
Trutnova k zajištění přístupu v souvislosti s případným kácením stromů.
RM_2018-96/3
p. p. 290/1, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí, že usnesení ZM 2017-201/5 nebylo realizováno z důvodu na straně žadatele.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-97/3
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 50,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou do 31.12.2018
paní
jako manipulační plochu (skládka materiálu) za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů není povolena.
RM_2018-98/3
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, panu
(KOLA
U KOSTELA), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.03.2018 do
31.12.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-99/3
p. p. 2213/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem tří parkovacích automatů na p. p. 2213/1 (2 x 1,00 m2 – Krakonošovo náměstí)
a p. p. 2213/16 (1,00 m2 – Slovanské náměstí) vše v k. ú. Trutnov, společnosti Auto Trutnov s. r. o., k umístění reklamy o rozměrech 30 x 15 cm na dobu určitou, a to od 01.02.2018 do
31.01.2019 za nájemné ve výši 1.500,00 Kč za každý započatý m2 pohledové plochy/rok + DPH.
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RM_2018-100/3
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení č. 2016-1305/24 ze dne 19.12.2016 nebylo realizováno z důvodů na straně společnosti O2 Czech Republic a. s.
RM_2018-101/3
p. p. 172/1, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení č. 2017-1099/19 ze dne 23.10.2017 nebylo realizováno z důvodů na straně Lesů
České republiky, s. p.
RM_2018-102/3
p. p. 1409/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č. 27/15 (VS 6408002715) a č. 21/14 (VS 6408002114) se Správou
železniční dopravní cesty, státní organizací, na pronájem částí p. p. 1409/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova dohodou k 10.11.2017.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2018-103/3
p. p. 2215/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2215/1 (cca 45,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Spojenecká, společnosti STAVEBNĚ
DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o., k umístění lešení a oplocení staveniště za účelem výstavby
AB BSSHOP na p. p. 2472/1, k. ú. Trutnov na dobu určitou, a to od 13.02.2018 do 31.12.2018.
RM_2018-104/3
p. p. 1792/1, k. ú. Horní Staré Město
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 NN na části p. p. 1792/1 k. ú. Horní
Staré Město v celkovém rozsahu cca 2,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2018-105/3
p. p. 561/9 a další, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova spočívajícího v právu umístění
stavby „Nasvětlení přechodu pro chodce na komunikaci I/14 v městské části Bohuslavice“ na části
p. p. 561/9, p. p. 561/25 a p. p. 603/4 v k. ú. Bohuslavice nad Úpou. Jednorázová cena činí
1.210,00 Kč včetně DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2018-106/3
p. p. 2228/2 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování optického kabelu na části p. p. 2228/2,
p. p. 2564/1, p. p. 2183/1 a p. p. 2359/2 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 694,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
RM_2018-107/3
p. p. 2057 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Východočeská energie, s. r. o., na části
p. p. 2057, p. p. 2058, p. p. 2059 a p. p. 2210 v k. ú. Horní Staré Město, spočívajícího v právu uložení a provozování kabelového vedení VN v celkovém rozsahu 156,00 m2. Jednotková cena činí
117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-108/3
Prominutí části poplatku z prodlení (
)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit panu
prominutí dluhu na poplatcích z prodlení v celkové výši
176.221,00 Kč ve smyslu rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově č. j. 36 Ro 1374/2004 – 8 z titulu
poplatku z prodlení s platbami nájemného a záloh na služby za byt v domě čp.
.
RM_2018-109/3
V. Nezvala čp. 282, č. b. 14
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, V. Nezvala čp. 282, č. b. 14,
5. podlaží o vel. 1 + 1 (kuchyň 7,60 m2, 1. pokoj 16,05 m2, předsíň 3,70 m2 a koupelna
+ WC 3,05 m2), topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné 1.608,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, plynový kotel, el. bojler a vodoměr SV. Orientační výše zálohy
na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, úklid
80,00 Kč/byt, domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/osoba, domovní služby 20,00 Kč/osoba a komíny 40,00 Kč/průduch.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
RM_2018-110/3
Palackého čp. 79, č. b. 8
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Palackého čp. 79, č. b. 8,
2. podlaží o vel. 1 + 3 (kuchyň 8,20 m2, 1. pokoj 34,70 m2, 2. pokoj 14,40 m2, 3. pokoj 16,70 m2,
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předsíň 3,50 m2, koupelna + WC 2,70 m2 a komora 1,20 m2), topení etážové plynové. Minimální
měsíční nájemné 4.277,00 Kč.
V bytě je sporák, plynový kotel, el. bojler a vodoměr SV. Orientační výše zálohy na služby spojené
s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní odpad 40,00 Kč/osoba
– dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/osoba, domovní služby 20,00 Kč/osoba a komíny
40,00 Kč/průduch.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
RM_2018-111/3
Žádost o zapůjčení holobytu (
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s přidělením holobytu
.

)

pro pana

, trv. bytem

RM_2018-112/3
Převedení členského podílu (
)
rada města
bere na vědomí
*01.01*
žádost ze dne 22.01.2018 o převodu členských práv a povinností paní
v Bytovém družstvu Horní Staré Město, na nového nabyvatele pana
,
*01.02*
žádost ze dne 22.01.2018 o převodu členských práv a povinností
, ke
garáži č.
v Bytovém družstvu Horní Staré Město, na nového nabyvatele pana
.
MAJETEK MĚSTA – OSTATNÍ
RM_2018-113/3
Pult centralizované ochrany
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření příkazní smlouvy č.
s příkazcem paní
, na monitorování objektu garáže v ul.
čitou počínaje 01.03.2018 za úplatu ve výši 440,00 Kč/měsíc bez DPH.

, RČ
,
, na dobu neur-

RŮZNÉ
RM_2018-114/3
VZ "Oprava fasády kaple sv. Kříže na městském hřbitově" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava fasády kaple
sv. Kříže na městském hřbitově“, systémové číslo VZ: P18V00000014,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
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*01.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Miroslav Franc, pan Vlastimil Grof
a Ing. Lucie Novotná,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, pan Michal Šubrt, Ing. Miroslav
Franc, pan Vlastimil Grof a Ing. Lucie Novotná,
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_2018-115/3
Trutnov – analýza stavu a potenciálu úspor
rada města
schvaluje
*01.01*
Analýzu vhodnosti uplatnění metody EPC pro budovy a soustavu veřejného osvětlení v majetku
města Trutnova,
*01.02*
rozhodnutí o dalším postupu včetně výběru objektů pro uplatnění metody EPC dle schváleného
návrhu.
pověřuje
*02.01*
Ing. Hojného, vedoucího Odboru majetku města a Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města,
zajištěním úkonů nutných k zahájení výběru konzultanta pro přípravu a organizaci veřejné zakázky
na poskytování energetických služeb metodou EPC.
RM_2018-116/3
Galerie Draka – příspěvek na provoz v roce 2018
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 568.000,00 Kč spolku Trutnov – město draka, Železničářská 507, 541 01 Trutnov, IČ 26670003, na financování nákladů na provozování Galerie Draka
a mzdových nákladů dvou pracovníků v roce 2018,
*01.02*
souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a o provozu Galerie Draka se
spolkem Trutnov – město draka, Železničářská 507, 541 01 Trutnov, IČ 26670003, v předloženém
znění.
RM_2018-117/3
Změna služby „Profesionální internet“
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu parametrů služby „Profesionální internet“ poskytované společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, kdy se nově zřizuje možnost dohledu nad internetovým připojením, cena poskytované služby zůstává beze změny.
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pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, zajištěním uzavření nové „Specifikace služby
Profesionální internet“ ke smlouvě o firemním řešení uzavřené mezi městem Trutnovem a společností T-Mobile Czech Republic a.s.
RM_2018-118/3
Přijetí účelového finančního daru ZŠ R. Frimla
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 2.642,00 Kč Základní školou, Trutnov, R. Frimla 816
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509,
na obědové služby poskytované obdarovaným ve školním roce 2017/2018 v období od 06.02.2018
do 29.06.2018, a to ve prospěch jednoho nezletilého žáka obdarovaného.
RM_2018-119/3
Stanoviska k žádostem o umístění v DPS a k dotacím z rozpočtu města
rada města
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 17.01.2018 k podaným žádostem o umístění v domech s pečovatelskou službou (DPS) a ke změnám na pořadníku žadatelů dle předloženého návrhu,
*01.02*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v DPS dle předloženého návrhu.
RM_2018-120/3
Dohoda o převzetí závazku
rada města
schvaluje
*01.01*
dohodu o převzetí závazku zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po sjednanou
dobu.
RM_2018-121/3
Zastupování města Trutnova v konkursní komisi pro výběr ředitele školy
rada města
navrhuje
*01.01*
Radě Královéhradeckého kraje jmenovat za město Trutnov členem konkursní komise pro výběr
ředitele:
− Střední průmyslové školy Trutnov s hlasem poradním místostarostu města Mgr. Tomáš Hendrycha,
− Gymnázia Trutnov s hlasem poradním místostarostu města Mgr. Tomáš Hendrycha,
− Mateřské školy, Trutnov, Na Struze 124, s hlasem poradním místostarostku města Ing. Hanu
Horynovou,
− Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, Trutnov, s hlasem poradním místostarostku
města Ing. Hanu Horynovou.
RM_2018-122/3
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*01.01*
prodej kaktusů a rostlin z vlastní drobné pěstitelské činnosti panu
(před prodejnou OD ELMONT) v období od 01.04.2018 do 30.09.2018.

na Horské ulici
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ukládá
*02.01*
Ing. Kopeckému, vedoucímu Živnostenského odboru MěÚ, informovat žadatele o rozhodnutí rady
města.
Termín: 15.03.2018

RM_2018-123/3
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 19.02.2018 od 15:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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