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NEBYTOVÉ PROSTORY − ZÁMĚR MĚSTA
RM_2016-1281/24
Pražská čp. 391
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města udělit souhlas s převodem pronájmu prostor sloužících podnikání
v čp. 391 Pražská ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 298,38 m2 (restaurace
71,94 m2, výčep 21,00 m2, kuchyň 47,01 m2, kancelář 10,32 m2, 5 umýváren + WC o celkové výměře 13,30 m2, 6 skladů o celkové výměře 68,41 m2, sklep 7,16 m2, 3 šatny o celkové výměře
10,61 m2, komora 8,66 m2, 4 chodby o celkové výměře 31,01 m2, 2 zádveří o celkové výměře
8,96 m2) ze stávajícího nájemce pana
, na pana
, za stejných smluvních podmínek, s platností od 17.01.2017, za účelem provozování
restaurace. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že
v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci
uhrazeno.
RM_2016-1282/24
ZŠ kpt. Jaroše Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 38 Gorkého ul. v Trutnově (budova Základní školy kpt. Jaroše): prostory tělocvičny a dojo, šatny, sociální zařízení a kancelář
spolku SKBU Trutnov z. s., IČ 60151048, na dobu neurčitou, bez uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem provozování sportovní činnosti vedené Sportovním klubem bojových umění.
RM_2016-1283/24
Krakonošovo nám. čp. 73 (budova ZUŠ)
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání 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) s paní
Č
dohodou ke dni 31.12.2016,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání 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, 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. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění
pozdějších předpisů.
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NEBYTOVÉ PROSTORY − NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-1284/24
Slovanské nám. čp. 143
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 143 Slovanské náměstí v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 29,64 m2 (prodejna 22,28 m2, výloha 1,80 m2, chodba 2,94 m2 a WC 2,62 m2), na období od 01.01.2017 do 31.12.2021 se zájemcem
paní
, za nájemné ve výši 61.200,00 Kč/rok, k účelu navrženému
zájemcem, kterým je provozování prodejny dámského prádla,
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 sloužících podnikání nájemci uhrazeno,
- v prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, v platném a účinném znění,
- pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
RM_2016-1285/24
Krakonošovo nám. čp. 22
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 22 Krakonošovo náměstí v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 69,70 m2 (prodejna 33,10 m2, výstavní místnost 33,60 m2 a WC 3,00 m2), na období od 01.01.2017 do 31.12.2021 se společností
Jihočeská textilní s.r.o., IČ 27257835, za nájemné ve výši 240.000,00 Kč/rok, k účelu navrženému
zájemcem, kterým je zřízení podnikové prodejny JTX – JIHOČESKÁ TEXTILNÍ,
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 sloužících podnikání nájemci uhrazeno,
- v prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, v platném a účinném znění,
- pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
RM_2016-1286/24
Jihoslovanská čp. 148
rada města
souhlasí
*01.01*
s převodem pronájmu prostor sloužících podnikání v čp. 148 Jihoslovanská, umístěných v 1. NP
o celkové výměře 31,40 m2 (1 prodejna 18,40 m2, 2 výlohy o celkové výměře 1,00 m2, 1 sklad
9,50 m2 a 1 WC 2,50 m2) ze stávajícího nájemce paní
na paní
za stejných smluvních podmínek, za nájemné ve výši
55.488,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od
01.01.2017, za účelem provozování prodejny pečiva a potravinářského zboží. Nájemce provede na
vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
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RM_2016-1287/24
Šikmá čp. 300
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - budovy čp. 300 Šikmá ul.
v Trutnově, umístěné na st. p. 321 v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části obce Poříčí, na období od
01.01.2017 do 31.12.2021 se společností Most k životu o. p. s., IČ 25915720, za nájemné ve výši
463.230,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování obecně prospěšných
činností společnosti Most k životu o. p. s. v souladu se zakládací listinou.
souhlasí
*02.01*
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
- nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto nebytových
prostor nájemci uhrazeno,
- v nebytových prostorech nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, v platném a účinném znění,
- pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
RM_2016-1288/24
Havlíčkova čp. 12
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 12 Havlíčkova ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 115,53 m2 (2 prodejní prostory 24,36 m2
a 24,65 m2, 2 provozovny 8,62 m2 a 12,35 m2, 2 výlohy 1,20 m2 a 1,16 m2, 2 chodby 5,64 m2
a 32,40 m2, 1 úklidová komora 1,74 m2, 1 umývárna 1,14 m2 a 2 WC 1,06 m2 a 1,21 m2), na období
od 01.01.2017 do 31.12.2021
- paní
- společnosti T SPLIT TOUR s. r. o., IČ 25935194,
- panu
- paní
- společnosti Centr – drogerie s. r. o., IČ 25947745,
všem společně a nerozdílně, za nájemné ve výši 170.640,00 Kč/rok, k účelům navrženým zájemci,
kterými jsou zřízení:
- provozovny služeb - kadeřnictví,
- cestovní kanceláře,
- prodejny drobného elektro zboží s příslušenstvím a náhradními díly,
- provozovny holičství,
- specializovaného maloobchodu – drogerie, kosmetika.
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 sloužících podnikání nájemci uhrazeno,
- v prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, v platném a účinném znění,
- pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
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RM_2016-1289/24
V Domcích čp. 488 (budova ZŠ)
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením Dodatku č. 1 k Rámcové nájemní smlouvě uzavřené dne 22.06.2016, mezi městem
Trutnovem, zastoupeném Základní školou, Trutnov, V Domcích 488, IČ 64201121 a Slezskou univerzitou v Opavě, IČ 47813059, na nebytové prostory umístěné v budově Základní školy, Trutnov,
V Domcích čp. 488, v 1. NP o celkové výměře 291,20 m2 (posluchárna – místnost č. 8 o výměře
70,50 m2, posluchárna č. 2 o výměře 63,98 m2, počítačová učebna – místnost č. 9 o výměře
33,11 m2, multimediální učebna o výměře 85,17 m2, kancelář – místnost č. 6 o výměře 28,84 m2,
kuchyňka – místnost č. 7 o výměře 5,00 m2, komora – místnost č. 8 o výměře 4,60 m2) o změně
výše nájemného.
V Čl. 4 se věta „Počet dní skutečného užívání v měsíci x 1.025,00 Kč vč. DPH“ nahrazuje větou
„Počet dní skutečného užívání v měsíci x 500,00 Kč vč. DPH“.
Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.
ukládá
*02.01*
Ing. Zuzaně Horákové Radové, ředitelce Základní školy, Trutnov, V Domcích 488, zajistit uzavření
tohoto Dodatku č. 1.
Termín: 31.01.2017
RM_2016-1290/24
Krakonošovo nám. čp. 72
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 570/130/M ze dne 29.07.2013 mezi městem Trutnovem a společností PRATR a.s., IČ 25265687, o změně úhrady nájemného za zařízení.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2016-1291/24
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 67 m2) a část p. p.
(cca
241,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 3 roky panu
, z toho 240,00 m2
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok, 22,00 m2 k umístění pergoly,
19,00 m2 k umístění unimobuňky, 18,00 m2 k umístění chatky, 3,00 m2 k umístění udírny, 5 m2
k umístění přístřešku a 1,00 m2 k umístění WC za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2016-1292/24
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 230 551 na pronájem části p. p.
(19,00 m2) v k. ú. Trutnov,
uzavřené s paní
, z důvodu úmrtí nájemce.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(19,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu urči2
tou 5 let Ing.
, z toho 13,00 m k zahrádkářským účelům a 6,00 m2 k umístění kůlny
za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok. Je povoleno oplocení pronajatého pozemku po dobu platnosti
nájemní smlouvy.
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RM_2016-1293/24
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p.
(104,00 m2) v k. ú. Horní
Staré Město, uzavřené s paní
ke dni 31.01.2017,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 104,00 m2) v k. ú. Horní Staré
Město na dobu určitou 5 let paní
z toho 93,00 m2 k zahrádkářským účelům za ná2
2
jemné ve výši 3,00 Kč/m /rok a 11,00 m k umístění chatky za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok
s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2016-1294/24
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 45,00 m2) v k. ú. Horní Staré
Město na dobu určitou 5 let panu
, z toho 39,00 m2 k zahrádkářským účelům za
2
2
nájemné ve výši 3,00 Kč/m /rok a 6,00 m k umístění dvou domků na uložení nářadí, hraček
a k umístění ekologického WC za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či
výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2016-1295/24
p. p.
k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(303,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou na
dobu neurčitou panu
k sečení (údržbě příkopu) za nájemné ve výši
150,00 Kč/rok s tím, že bude zachována funkce příkopu. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů
musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2016-1296/24
p. p. , k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(180,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova na
dobu určitou 5 let panu
z toho 176,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve
2
2
výši 2,00 Kč/m /rok a 4,00 m k umístění kolny za nájemné ve výši 7,00 Kč/m2/rok.
RM_2016-1297/24
p. p. 301/3 a p. p. 301/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 301/3 (cca 142,00 m2) a část p. p. 301/2
(cca 40,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou 15 let společnosti Vodafone Czech Republic a. s., z toho 65,00 m2 k umístění základové stanice GSM za nájemné ve výši
450,00 Kč/m2/rok a 117,00 m2 k přístupu za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok. Je povoleno oplocení
pronajaté části p. p. 301/3 (65,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město po dobu platnosti nájemní smlouvy.
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RM_2016-1298/24
st. p.
, st. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část st. p.
(cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 2 roky paní
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 2 roky paní
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok,
*01.03*
se zveřejněním záměru města pronajmout část st. p.
(cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 2 roky paní
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok,
*01.04*
se zveřejněním záměru města pronajmout část st. p.
(cca 10,00 m2) a st. p.
(cca
2,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 2 roky paní
jako manipulační plochu za
nájemné ve výši 150,00 Kč/rok,
*01.05*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 2 roky panu
ako manipulační plochu za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok,
*01.06*
se zveřejněním záměru města pronajmout část st. p.
(cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 2 roky panu
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok,
*01.07*
se zveřejněním záměru města pronajmout část st. p.
(cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 2 roky panu
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok.
RM_2016-1299/24
st. p. 616, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout stěny objektu kuželny (cca 60,00 m2) na st. p. 616 k. ú.
Trutnov společnosti AD reklama s.r.o., na dobu neurčitou od 01.02.2017 za roční nájemné
110.000,00 Kč včetně DPH za účelem umístění reklam s tím, že se souhlasí s uzavíráním podnájemních smluv, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, a že bude před podpisem
smlouvy uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání od 01.10.2016 do 30.01.2017 ve výši
36.666,00 Kč včetně DPH.
RM_2016-1300/24
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2213/15 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 2 roky společnosti Maronet s. r. o., k umístění stávajících veřejných hodin s reklamou za
nájemné ve výši 600,00 Kč/m2/rok s tím, že vždy bude nájemcem zajištěn včasný servis hodin.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2016-1301/24
p. p.
k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
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neschválit prodej části p. p.
(cca 35,00 m2) v k. ú. Oblanov paní
k rozšíření vlastních pozemků.
RM_2016-1302/24
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 55,00 m2) a části p. p.
(cca 91,00 m2) v k. ú. Trutnov
2
za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m k rozšíření vlastních pozemků (po stávající
oplocení). Náklady spojené s převodem hradí kupující.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-1303/24
p. p. 2786/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2786/1 (cca 20,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou, a to do 01.09.2018 (po
dobu platnosti nájemní smlouvy č. 016 027) společnosti MASTER GRILL s. r. o., k uložení a provozování kabelového vedení NN za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok.
RM_2016-1304/24
p. p. 195/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 195/1 (cca 370,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město na dobu neurčitou společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., jako manipulační plochu pro dočasné ukládání výkopového
materiálu (převážně zeminy) vytěženého při odstraňování havárií vodovodů a kanalizací za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že součástí provozu manipulační plochy bude čistící zóna proti
znečišťování místních komunikací. Je povoleno dočasné oplocení a deponie bude umístěna minimálně 5 metrů od oplocení pozemku sběrného dvora.
RM_2016-1305/24
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti O2 Czech Republic
a. s., k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 15.01.2017 do 14.01.2018 za
nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2016-1306/24
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1,00 m2) a části p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská a ul.
Hradební, paní
, k umístění dvou reklamních stojanů typu „A“ na
dobu určitou, a to od 01.01.2017 do 31.12.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2016-1307/24
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
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pronájem části p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Nádražní, panu
, k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 15.01.2017 do 14.01.2018
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za
bezesmluvní užívání části p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 17.10.2016 do
14.01.2017 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2016-1308/24
st. p.
k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, panu
k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 15.01.2017 do
18.10.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části st. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
2
19.10.2016 do 14.01.2017 ve výši 3,00 Kč/m /den.
RM_2016-1309/24
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, paní
, k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
01.01.2017 do 31.12.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2016-1310/24
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, panu
,
k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.01.2017 do 31.12.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2016-1311/24
p. p. 301/3 a p. p. 301/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájmu k části p. p. 301/3 (cca 769,00 m2) a části p. p. 301/2 (200,00 m2) v k. ú. Horní
Staré Město, uzavřené se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu, Trutnov 2, dohodou k 31.12.2016.
RM_2016-1312/24
p. p. 92/6, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 92/6 (cca 2,00 m2) v k. ú. Dolní
Staré Město se společností STK Trutnov, s.r.o., zastoupenou paní Alenou Kranátovou, za následujících podmínek:
- pozemek bude užíván výhradně za účelem výstavby chodníku,
- provedené úpravy na pozemku budou součástí pozemku, stavebník nebude mít k pozemku
(který tvoří veřejné prostranství) žádná zvláštní práva,
- stavba bude vybudována nejpozději do 30.09.2017.
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RM_2016-1313/24
p. p. 2076/1 a p. p. 1976/7, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující st. p. 1681 v k. ú. Trutnov v majetku spoluvlastníků čp. 337 v ul. Exulantská spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky na části p. p. 2076/1 a p. p. 1976/7 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 39,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávnění.
RM_2016-1314/24
p. p. 780/2 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti HD internet, s. r. o., spočívajícího
v právu uložení a provozování optické sítě na části p. p. 780/2, p. p. 780/4, p. p. 1978/1,
p. p. 1815/2, p. p. 2129, p. p. 2130, p. p. 2127, p. p. 2111, p. p. 2141, p. p. 2133/1, p. p. 2128,
p. p. 2112, p. p. 2114, p. p. 2187, p. p. 2188, p. p. 2116/2, p. p. 2121, p. p. 2123, p. p. 2116/3,
p. p. 2119, p. p. 2118/2 a p. p. 2113 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu 2 842,00 m2.
Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2016-1315/24
p. p. 2143/2 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti HD internet, s. r. o., spočívajícího
v právu uložení a provozování optické sítě na části p. p. 2143/2, p. p. 2064/5, p. p. 2889/1,
p. p. 2143/1, p. p. 2064/13, p. p. 2132/8, p. p. 2132/10, p. p. 2132/9, p. p. 2062/2, p. p. 2133/4,
p. p. 2062/1, p. p. 2064/8, p. p. 2064/9, p. p. 2064/6 a p. p. 2775 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 2 130 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2016-1316/24
MEBYS Trutnov s.r.o. – Příkazní smlouva – areál PKS Bojiště
rada města
schvaluje
*01.01*
Příkazní smlouvu o obstarání „provozních správních služeb“ v budovách nacházejících se v areálu
PKS Bojiště. Smlouva bude uzavřena mezi městem Trutnovem a společností MEBYS Trutnov s.r.o., v předloženém znění.
RM_2016-1317/24
MEBYS – Dohoda o výši úplaty za poskytované služby – kalkulace měsíční odměny správce
na rok 2017
rada města
schvaluje
*01.01*
Dohodu o výši úplaty za poskytované služby v předloženém znění.
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RM_2016-1318/24
Pravidla pro stanovení orientační výše nájemného za nebytové prostory
rada města
schvaluje
*01.01*
Pravidla pro stanovení orientační výše nájemného za nebytové prostory v předloženém znění.
RM_2016-1319/24
MEBYS Trutnov s.r.o. – příkazní smlouva – fotbalový areál SK v Trutnově – Horním Starém
Městě
rada města
schvaluje
*01.01*
Příkazní smlouvu o obstarání „správních služeb“ v areálu Sportovního klubu Horní Staré Město
v Trutnově, Horním Starém Městě. Smlouva bude uzavřena mezi městem Trutnovem a společností MEBYS Trutnov s.r.o., v předloženém znění.
RM_2016-1320/24
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – Příkazní smlouva – pozemky v areálu PKS Bojiště
rada města
schvaluje
*01.01*
Příkazní smlouvu o obstarání „provozních správních služeb“ na pozemcích nacházejících se
v areálu PKS Bojiště. Smlouva bude uzavřena mezi městem Trutnovem a společností Lesy a parky Trutnov, s.r.o., v předloženém znění.
RM_2016-1321/24
Ceník – pohřebnictví
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu Ceníku – pohřebnictví dle předloženého návrhu.
RM_2016-1322/24
Provozní řád "Smuteční a obřadní síň" a "Administrativní správa budovy"
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu Provozního řádu „Smuteční a obřadní síně“ a „Administrativní správní budovy“ dle předloženého návrhu.
RM_2016-1323/24
Řád veřejných pohřebišť města Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu Řádu veřejných pohřebišť města Trutnova dle předloženého návrhu.
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FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2016-1324/24
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro pana
, bytem
, Trutnov,
na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů souvisejících s pořádáním 13. ročníku vánočního koncertu
,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
, bytem
, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro paní
, bytem
, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti, částečná úhrada
výdajů na mixáž a zvukový mastering nahraných zvukových stop hudební skupiny ELECTRUM
MAGICUM,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro paní
, bytem
dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 18.000,00 Kč pro Ďyvadlo Neklid z.s., IČ 26590808, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – částečná
úhrada výdajů spojených s pronájmem prostor v Národním domě v roce 2016,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Ďyvadlo Neklid z.s., IČ 26590808, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 6.000,00 Kč pro paní
, bytem
, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti, částečná úhrada výdajů spojených s pořízením reprezentačního oděvu pro členky taneční skupiny pro ženy,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro paní
Č
, bytem
, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Chorea Corcontica z.s., IČ 47465620, Ostrčilova 252,
Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti, na částečnou úhradu výdajů
souvisejících s dopravou spolku na výroční slavnosti do Lohfeldenu v roce 2017,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Chorea Corcontica z.s., IČ 47465620, Ostrčilova 252, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro pana
bytem
, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti, částečná úhrada výdajů souvisejících s realizací dokumentu DVD o společném koncertu hudební skupiny The Art of Inside Out
a Chorea Corcontica konaném 14.12.2015 v "Uffu",
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
, bytem
Trutnov, dle předloženého vzoru.
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RŮZNÉ
RM_2016-1325/24
Přijetí dotace pro mikroprojekt "I malé je krásné"
rada města
schvaluje
*01.01*
přijetí dotace z EFRR na mikroprojekt "I malé je krásné", dále jen "projekt" pro trutnovskou část
projektu ve výši maximálně 12 999,40 EUR způsobilých výdajů,
*01.02*
realizaci projektu v plném rozsahu dle podané žádosti.
RM_2016-1326/24
Přijetí dotace pro mikroprojekt "Krajina domova a její příběhy"
rada města
schvaluje
*01.01*
přijetí dotace z EFRR na mikroprojekt „Krajina domova a její příběhy“, dále jen „projekt“, v celkové
maximální výši 36.712,52 EUR, přičemž pro trutnovskou část projektu, jakožto Vedoucího partnera
projektu, připadá z celkové dotace částka maximálně 16.953,25 EUR způsobilých výdajů,
*01.02*
realizaci projektu v plném rozsahu dle podané žádosti.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace se
Správcem Fondu v termínu do 30.04.2017.
Termín: 30.04.2017
RM_2016-1327/24
Plánovací smlouva – odkanalizování Bojiště u Trutnova – vzdání se zástavního práva
rada města
bere na vědomí
*01.01*
zánik zástavního práva vzniklého dne 25.08.2011 na nemovitosti ve vlastnictví pana
,
bytem
, Trutnov, pro zajištění pohledávky do výše 117.678,00 Kč z důvodu uhrazení sjednaného podílu.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit provedení výmazu zástavního práva na
nemovitosti pana
.
Termín: 16.01.2017
RM_2016-1328/24
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení – vzdání se zástavního práva
rada města
bere na vědomí
*01.01*
zánik zástavního práva vzniklého dne 11.08.2011 na nemovitostech Bytového družstva Šestidomí,
se sídlem Papírenská 591, Trutnov, pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu rozvoje
bydlení do výše 900.000,00 Kč z důvodu uhrazení dluhu.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit provedení výmazu zástavního práva na
nemovitostech Bytového družstva Šestidomí.
Termín: 16.01.2017
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RM_2016-1329/24
Architektonická soutěž o návrh "Pěší zóna Trutnov" – schválení náhradníků členů poroty
rada města
schvaluje
*01.01*
jmenování náhradníka nezávislých členů poroty: Ing. arch Milan Košař,
jmenování náhradníka závislých členů poroty: Mgr. Tomáš Hendrych,
náhradníci členů poroty jsou zadavatelem pověřeni pro výkon činností dle § 148 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v účinném znění a dle Soutěžního řádu České komory architektů,
*02.01*
odměny pro porotce ve výši 650,00 Kč bez DPH/ hodinu.
RM_2016-1330/24
VZ "Zhotovení sochařského díla Tanec smrti" – zrušení výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o zrušení výběrového řízení k veřejné zakázce "Zhotovení sochařského díla Tanec
smrti".
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k podepsání písemností s tím souvisejících.
RM_2016-1331/24
Dodatek č. 1 a 2 ke smlouvám o pronájmu
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dlouhodobém pronájmu č. 03/2015 mezi společností AUTOSTYL, a. s., (pronajímatel) a městem Trutnovem (nájemce) v předloženém znění,
*01.02*
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o krátkodobém pronájmu č. 2/2015 mezi společností AUTOSTYL, a. s., (pronajímatel) a městem Trutnovem (nájemce) v předloženém znění.
RM_2016-1332/24
VZ „Pronájem osobního automobilu pro Město Trutnov – Městskou policii Trutnov“ – zrušení výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o zrušení výběrového řízení k veřejné zakázce „Pronájem osobního automobilu pro
Město Trutnov – Městskou policii Trutnov“, systémové číslo VZ P16V00000134.
pověřuje
*02.01*
Mgr. Svobodu, ředitele Městské policie Trutnov, k podepsání písemností s tím souvisejících.
RM_2016-1333/24
VZ „Pronájem osobního automobilu pro Město Trutnov – Městskou policii Trutnov“ – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání opakovaného výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Pronájem osobního
automobilu pro Město Trutnov – Městskou policii Trutnov“, systémové číslo VZ P16V00000151,
*01.02*
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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 hodnotící komise ve složení: Mgr. Radek Svoboda, Mgr. Lucie Vlková, Mgr. Roman
Kyncl, k otevření obálek, 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 (bude-li to s ohledem na počet účastníků a akceptovatelnost
nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
pověřuje
*02.01*
Mgr. Svobodu, ředitele Městské policie Trutnov, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2016-1334/24
Pečovatelská služba Trutnov – sazebník služeb 2017
rada města
schvaluje
*01.01*
změny v Sazebníku služeb poskytovaných Pečovatelskou službou Trutnov, a to s účinností od
01.01.2017, dle předloženého návrhu.
RM_2016-1335/24
Stacionář – ceník služeb 2017
rada města
schvaluje
*01.01*
změny v Ceníku služeb poskytovaných Stacionářem mezi mosty Trutnov, a to s účinností od
01.01.2017, dle předloženého návrhu.
RM_2016-1336/24
Domov pro seniory Trutnov – ceník služeb 2017
rada města
schvaluje
*01.01*
změny v Ceníku poskytovaných služeb Domovem pro seniory Trutnov, a to s účinností od
01.01.2017, dle předloženého návrhu.
RM_2016-1337/24
Pravidla pro umísťování občanů v DPS
rada města
schvaluje
*01.01*
Zásady č. 2/2016 – Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově
v předloženém znění.
RM_2016-1338/24
Přijetí účelového finančního daru ZŠ Náchodská
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 10.000,00 Kč Základní školou, Trutnov 3, Náchodská
18, od společnosti KASPER KOVO s.r.o., Žitná 476, 541 03 Trutnov 3, IČ 46508465, na oslavy
120. výročí založení školy.
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RM_2016-1339/24
Pořízení DHMM – Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18
rada města
schvaluje
*01.01*
záměr Základní školy, Trutnov 3, Náchodská 18, pořídit dlouhodobý hmotný movitý majetek, tj.
děličku těsta do školní kuchyně, dle předloženého návrhu.
RM_2016-1340/24
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
rada města
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 07.12.2016 k podaným žádostem o umístění v domech s pečovatelskou službou a ke změnám na pořadníku žadatelů dle předloženého
návrhu,
*01.02*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v domech s pečovatelskou službou (DPS) dle
předloženého návrhu,
*01.03*
žádost paní
o výměnu bytu v rámci DPS Kryblická dle předloženého návrhu,
neschvaluje
*02.01*
žádost pana
o výměnu bytu v rámci DPS Rudolfa Frimla dle předloženého návrhu.
RM_2016-1341/24
Rezignace členky Inventarizační komise Rady města Trutnova
rada města
bere na vědomí
*01.01*
rezignaci členky Inventarizační komise Rady města Trutnova paní Hany Rathouské k 30.11.2016.
jmenuje
*02.01*
členkou Inventarizační komise Rady města Trutnova paní Michaelu Steinerovou.
RM_2016-1342/24
Ceník za stání silničních motorových vozidel na pozemních komunikacích z důvodů potřeb
města
rada města
vydává
*01.01*
ceník za stání silničních motorových vozidel na pozemních komunikacích z důvodů potřeb města
v navrženém znění.
RM_2016-1343/24
Výběrové řízení – vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov
rada města
bere na vědomí
*01.01*
vyhlášení výběrového řízení na post vedoucího Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov v předloženém znění.
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RM_2016-1344/24
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 16.01.2017 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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