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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-87/3
Kryblická čp. 450
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č. 270 na prostory sloužící podnikání v čp. 450 Kryblická ul. v Trutnově, umístěné v budově DPS o celkové výměře 421,33 m2, uzavřené dne 18.02.2004 se společností Oblastní nemocnice Trutnov a. s., IČ 26000237, dohodou k 15.03.2017,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 450 Kryblická ul.
v Trutnově, umístěné v budově DPS ve 2. až 4. NP o celkové výměře 636,00 m2 (4 schodiště
o celkové výměře 105,00 m2, 3 chodby o celkové výměře 62,00 m2, 1 sklad 24,00 m2 a 20 obytných buněk o celkové výměře 445,00 m2), společnosti Oblastní nemocnice Trutnov a. s.,
IČ 26000237, na dobu neurčitou, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za
účelem provozování ubytovny zaměstnanců nemocnice, s účinností od 16.03.2017.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících
podnikání nájemci uhrazeno.
RM 2017-88/3
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města udělit souhlas s převodem pronájmu prostor sloužících podnikání
v čp.
ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 7,74 m2 (1 místnost
– prodejna) ze stávajícího nájemce pana
, na paní
za stejných smluvních podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, s platností od 15.03.2017, za účelem provozování prodejny se specializovaným zbožím (výrobky proutěné, slaměné, ze šustí, dřevěné, vlastní aranžmá, dárky). 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_2017-89/3
Jihoslovanská čp. 25 a 26, Na Struze čp. 228
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 25, čp. 26 Jihoslovanská ul. a čp. 228 Na Struze v Trutnově, umístěné v 1. NP a 2. NP o celkové výměře 267,62 m2
(čp. 26: 1. NP – prodejna 136,00 m2, výloha 0,80 m2, čp. 25: kancelář 4,20 m2, chodba 2,10 m2,
sociální zařízení 3,10 m2, čp. 25 a čp. 228: sklad 81,80 m2, čp. 228: 2. NP – kancelář 26,00 m2,
1. NP kotelna 13,62 m2), na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného. 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 prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
RM_2017-90/3
rada města
souhlasí
*01.01*
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s ukončením nájemní smlouvy č. 1 uzavřené dne 11.06.1998 na prostory sloužící podnikání
v čp.
v Trutnově umístěné v 1. NP o celkové výměře 36,74 m2 (1 prodejna) s panem
, dohodou ke dni 28.02.2017,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
umístěné v 1. NP o celkové výměře 38,78 m2 (1 prodejna 36,74 m2, výloha 2,04 m2) na dobu
určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. 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. 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
01.03.2017.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-91/3
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p.
(42,00 m2) v k. ú. Trutnov,
uzavřené s panem
, z důvodu úmrtí nájemce.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 42,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu určitou 5 let panu
, z toho 24,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve
2
2
výši 5,00 Kč/m /rok, 6,00 m k umístění altánu a 12,00 m2 ke složení dřeva za nájemné ve výši
10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-92/3
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p.
(35,00 m2) v k. ú. Trutnov, uzavřené s paní
ke dni 31.03.2017,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(35,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok
s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-93/3
p. p. 1169 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova a další
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1169 (cca 7 600,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova, část p. p. 1919/24 (1 430,00 m2) a p. p. 2333 (536,00 m2) v k. ú. Trutnov, p. p. 1020
(4 365,00 m2), p. p. 1163 (1 528,00 m2), p. p. 1173 (3 333,00 m2) a část p. p. 1103 (700,00 m2)
v k. ú. Volanov na dobu neurčitou Zemědělskému družstvu Trutnov se sídlem ve Volanově k zemědělské činnosti nájemce za nájemné ve výši 2 % z ceny půdy podle platných průměrných cen
pozemků v katastrálních územích, které jsou 4,04 Kč/m2 v k. ú. Bojiště u Trutnova, 4,39 Kč/m2
v k. ú. Trutnov a 5,25 Kč/m2 v k. ú. Volanov. Celkové nájemné činí 1.829,00 Kč/rok.
neschvaluje
*02.01*
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pronájem p. p. 259/3 (950,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova Zemědělskému družstvu Trutnov se
sídlem ve Volanově k zemědělské činnosti.
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RM_2017-94/3
p. p. 1823/16, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1823/16 (cca 185,00 m2) v k. ú. Horní Staré
Město na dobu určitou 5 let panu Robertu Herákovi, z toho 179,00 m2 k zahrádkářským účelům za
nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok a 6,00 m2 k umístění dvou domků na uložení nářadí, hraček
a k umístění ekologického WC za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok. Nová nájemní smlouva nahradí původní smlouvu č. 013 013,
*01.02*
s aktualizací nájemní smlouvy č. 270 111 uzavřené s panem Josefem Strukem na pronájem části
p. p. 1823/16 (cca 55,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou k zahrádkářským účelům
za nájemné 3,00 Kč/m2/rok,
*01.03*
s aktualizací nájemní smlouvy č. 016 029 uzavřené s paní Ivonou Šmídovou na pronájem části
p. p. 1823/16 (cca 75,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou k zahrádkářským účelům
za nájemné 3,00 Kč/m2/rok.
ruší
*02.01*
své usnesení č. 2017-28/1 ze dne 16.01.2017.
RM_2017-95/3
část p. p. 282/8 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 282/8 (90,00 m2), část p. p. 636/5 (47,00 m2),
část p. p. 1136 (12,00 m2) a část p. p. 1510/13 (28,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova Ředitelství silnic
a dálnic ČR, na dobu určitou do 31.12.2017, jako manipulační plochu a zřízení staveniště (stavební buňky apod.) za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok.
RM_2017-96/3
p. p. 149/8, k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s pronájmem části p. p. 149/8 (16,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Dolní Promenáda, společnosti Salon
Suzane s. r. o., k umístění letní předzahrádky u cukrárny.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 149/8 (20,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Dolní
Promenáda, společnosti Salon Suzane s. r. o., k umístění letní předzahrádky v zeleni přes silnici
na dobu určitou, a to od 01.04.2017 do 31.10.2017 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-97/3
p. p. 66/1, k. ú. Voletiny
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 66/1 (453,00 m2) v k. ú. Voletiny panu Janu Malejovskému a paní Anně Malejovské za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku, nejméně však za 150,00 Kč/m2 k rozšíření
vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2017-98/3
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 15,00 m2) v k. ú. Trutnov paní
za kupní
cenu ve výši dle znaleckého posudku, nejméně však za 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-99/3
p. p.
a další, k. ú. Zlatá Olešnice
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(nově zaměřené jako p. p.
– 213,00 m2) v k. ú. Zlatá Olešnice panu
,
*01.02*
schválit prodej části p. p.
(nově zaměřené jako p. p.
– 121,00 m2), části p. p.
2
(nově zaměřené jako p. p.
– 47,00 m ) a části p. p. 2012 (nově zaměřené jako p. p.
– 38,00 m2) v k. ú. Zlatá Olešnice panu Z
a panu
,
*01.03*
schválit prodej části p. p.
(nově zaměřené jako p. p.
– 216,00 m2) v k. ú. Zlatá
Olešnice panu
.
RM_2017-100/3
p. p. 778/2 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí výpůjčky SK Horní Staré Město, z. s., a to p. p. 778/2 (13 891,00 m2), část
p. p. 780/2 (cca 468,00 m2), část p. p. 708/1 (cca 1 080,00 m2), část p. p. 717 (cca 1 920,00 m2),
část p. p. 780/3 (cca 55,00 m2), st. p. 610 (23,00 m2) včetně stavby zděné garáže, st. p. 1513
(86,00 m2) včetně objektu občanské vybavenosti čp. 681 na st. p. 1513, st. p. 530 včetně budovy
bez čísla popisného nebo evidenčního – stavba občanského vybavení včetně příslušenství (restaurace včetně přístavby se šatnami) na st. p. 530 (345,00 m2), k. ú. Horní Staré Město, a nemovitý majetek ve fotbalovém areálu na pozemcích č. 778/2, č. 780/3 a č. 780/2 v k. ú. Horní Staré
Město – jedná se o přístavbu s kabinami, hřiště fotbalové včetně vyrovnání terénu a meliorace,
antukové hřiště, softbalové hřiště, reklamní portál, tréninkovou plochu – fotbal vč. vyrovnání terénu, reproduktorový sloup včetně reproduktorů, fotbalové střídačky, osvětlení softbalového hřiště,
závlahový systém, zastřešení grilu, diváckou tribunu, plot ze strojového pletiva I. a II. etapa, studnu
kopanou, zábradlí ocelové kolem fotbalového hřiště, oplocení antukového hřiště, vrátka ocelová
v oplocení antukového hřiště, oplocení softbalového hřiště včetně podezdívky, zámkovou dlažbu,
zpevněnou plochu, houpačku zahradní, ochranné sítě vč. sloupů – fotbalové hřiště, sloupy ochranných sítí – softbal a veškeré inženýrské sítě, které tvoří příslušenství vypůjčených nemovitých věcí.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.03.2037 s tím, že:
- jakákoliv nová výstavba, podnájem či jiné poskytnutí předmětných nemovitých věcí do užívání
třetí osobě na dobu delší 29 dnů musí být schváleno půjčitelem,
- vypůjčitel je povinen dodržet dohodu, jak je zaznamenána v záznamu z jednání o uzavření dohody ze dne 25.03.1996 s ČZS HSM a ZŠ HSM o umožnění realizace výstavy „Svět květin“
a přístupu na pozemek ZŠ HSM,
- vypůjčitel je oprávněn umístit na dvou částech p. p. 778/2 v k. ú. Horní Staré Město reklamní
panely sponzorů sportovního klubu,
- vypůjčitel je oprávněn pronajímat objekt restaurace v budově bez čp./č. e. na st. p. 530,
k. ú. Horní Staré Město, třetí osobě,
- veškeré získané finanční prostředky v souvislosti s provozováním předmětu výpůjčky od třetích
osob budou použity na podporu sportovní činnosti vypůjčitele.
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POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-101/3
p. p. 1551/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem plochy na plotě u čp. 38, stojícím na p. p. 1551/2 v k. ú. Trutnov, ul. Maxima Gorkého,
společnosti educa plus s. r. o., k umístění reklamní cedule o ploše 2,50 m2 za nájemné ve výši
1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok (tj. 3.750,00 Kč/rok). Smlouva bude uzavřena mezi Základní
školou kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 a společností educa plus s. r. o., na dobu určitou, a to od
14.02.2017 do 30.06.2017 s tím, že poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 1551/2 (2,50 m2)
v k. ú. Trutnov v termínu od 01.07.2016 do 13.02.2017 byl již uhrazen. Výnos z pronájmu bude
příjmem Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38.
RM_2017-102/3
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/2 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.03.2017 do
31.12.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/2 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
01.01.2017 do 28.02.2017 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-103/3
st. p. 70, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 70 (2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, paní Ivě Stolárové (BYTOVÝ TEXTIL), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.03.2017 do 28.02.2018 za
nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-104/3
st. p. 114, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 114 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, paní Jindřišce Matušíkové (CUKRÁRNA INKA), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
01.03.2017 do 31.12.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem
smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 114 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.01.2017 do 28.02.2017 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-105/3
p. p. 2271/5, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2271/5 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Polská, společnosti Pivní bar u Truta
s. r. o., k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.03.2017 do 31.12.2017
za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za
bezesmluvní užívání části p. p. 2271/5 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.01.2017 do
28.02.2017 ve výši 2,00 Kč/m2/den.
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RM_2017-106/3
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul.
paní
k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.03.2017 do 28.02.2018 za nájemné
ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-107/3
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská panu
), k umístění dvou reklamních stojanů typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.03.2017 do
31.12.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
(2,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu
2
od 01.01.2017 do 28.02.2017 ve výši 3,00 Kč/m /den.
RM_2017-108/3
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, panu
, k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.03.2017 do
28.02.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-109/3
p. p. 2064/5, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
podání výpovědi společnosti Ladona s. r. o., z nájemní smlouvy č. 015 039 na pronájem části
p. p. 2064/5 (30,00 m2) v k. ú. Trutnov.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2017-110/3
p. p. 2213/1 a p. p. 2213/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2213/1 (400,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, společnosti Trhy
Aleš, spol. s r. o., za účelem pořádání vánočních trhů – tj. umístění cca 30-40 stánků a podia
(6,00 x 4,00 m) pro účinkující (kulturní program) na dobu určitou od 14.12.2017 do 23.12.2017 za
těchto podmínek:
- stánky budou jednotného designu (dřevěné a nůžkové stany),
- sortiment zboží bude převážně vánočního charakteru,
- 2 až 3 stánky budou zdarma k dispozici pro místní dobročinné organizace, zájmová sdružení či
chráněné dílny,
- vypůjčitel zajistí průběžný úklid prostranství a svoz odpadu,
- prodejní doba bude do 18:00 h,
*01.02*
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výpůjčku části p. p. 2786/1, části p. p. 2786/3 a části p. p. 2786/2 o celkové výměře cca 500,00 m2,
tj. cca 40 parkovacích stání v k. ú. Trutnov, parkoviště u Okresního soudu, společnosti Trhy Aleš,
spol. s r. o., za účelem parkování vozidel stánkařů vánočních trhů na dobu určitou od 15.12.2017
do 23.12.2017.
RM_2017-111/3
p. p. 272/6 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 272/6 (cca 16,00 m2) v k. ú.
Poříčí u Trutnova v majetku společnosti EXPRES MENU s. r. o., za následujících podmínek:
- pozemek bude užíván výhradně za účelem opravy odvodňovacího proužku účelové komunikace,
- veškeré práce bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- provedené úpravy na pozemku budou součástí pozemku,
- stavba bude vybudována nejpozději do 31.12.2018,
*01.02*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 625/1 (cca 237,00 m2), části
p. p. 625/2 (celkem 57,00 m2) a části st. p. 199 (cca 4,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku
pana Josefa Adama za následujících podmínek:
- pozemky budou užívány výhradně za účelem výstavby chodníku a chodníkového přejezdu v ul.
Petříkovická,
- veškeré práce bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- provedené úpravy na pozemcích budou součástí pozemku, město Trutnov po dokončení výše
uvedené stavby a po geodetickém zaměření požádá o majetkoprávní vypořádání k částem pozemků dotčeným trvalým záborem (směna pozemků), a to nejdéle do 90 dnů po kolaudaci,
město se touto smlouvou nezavazuje pozemky nabýt,
- stavba bude vybudována nejpozději do 31.12.2018,
*01.03*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 282/5 (celkem 22,00 m2), části
p. p. 632/6 (celkem 53,00 m2) a části st. p. 632/5 (cca 4,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku
společnosti ČEZ a. s., za následujících podmínek:
- pozemky budou užívány výhradně za účelem výstavby chodníku a chodníkového přejezdu v ul.
Petříkovická,
- veškeré práce bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- provedené úpravy na pozemku budou součástí pozemku, město Trutnov po dokončení výše
uvedené stavby a po geodetickém zaměření požádá o majetkoprávní vypořádání k částem pozemků dotčeným trvalým záborem, a to nejdéle do 90 dnů po kolaudaci (stavba nebude součástí ocenění), město se touto smlouvou nezavazuje pozemky nabýt,
- stavba bude vybudována nejpozději do 31.12.2018,
*01.04*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 632/2 (celkem 4,00 m2), části
p. p. 632/4 (celkem 56,00 m2), části st. p. 146/4 (celkem cca 6,00 m2), části st. p. 146/3 (celkem
cca 10,00 m2), části p. p. 632/3 (cca 45,00 m2) a části p. p. 632/1 (cca 20,00 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova v majetku společností DESPED, s. r. o. a MILCOM a. s., za následujících podmínek:
- pozemky budou užívány výhradně za účelem výstavby chodníku a nástupiště v ul. Petříkovická,
- veškeré práce bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- provedené úpravy na pozemku budou součástí pozemku, město Trutnov po dokončení výše
uvedené stavby a po geodetickém zaměření požádá o majetkoprávní vypořádání k částem pozemků dotčeným trvalým záborem (směna pozemků), a to nejdéle do 90 dnů po kolaudaci,
město se touto smlouvou nezavazuje pozemky nabýt,
- stavba bude vybudována nejpozději do 31.12.2018,
*01.05*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 632/14 (cca 15,00 m2), části
st. p. 146/2 (cca 0,50 m2), v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku společností DESPED, s. r. o., za následujících podmínek:
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- pozemky budou užívány výhradně za účelem výstavby chodníku a nástupiště v ul. Petříkovická,
- veškeré práce bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- provedené úpravy na pozemku budou součástí pozemku, město Trutnov po dokončení výše
uvedené stavby a po geodetickém zaměření požádá o majetkoprávní vypořádání k částem pozemků dotčeným trvalým záborem (směna pozemků), a to nejdéle do 90 dnů po kolaudaci,
město se touto smlouvou nezavazuje pozemky nabýt,
- stavba bude vybudována nejpozději do 31.12.2018.
RM_2017-112/3
Smlouva o obstarání věci
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o obstarání věci za účelem údržby a provozu vodních nádrží
(p. p. 62/1 a p. p. 54 k. ú. Střítež u Trutnova) se společností Lesy a parky Trutnov s.r.o., dle předloženého znění, kterým se mění výše smluvní odměny na 50.000,00 Kč/rok včetně DPH.
RM_2017-113/3
Podnájemní smlouva
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a spolkem SPARTAK
TRUTNOV, z.s., na dva prostory sloužící podnikání ve staré budově zimního stadionu, a to šatny
se sociálním zařízením a bývalé kanceláře HC-Trutnov. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 01.04.2017.
RM_2017-114/3
p. p. 550/5 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti VAK Trutnov a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování vodovodního řadu na části p. p. 550/5, p. p. 567/2, p. p. 567/1,
p. p. 557, p. p. 626/2 a p. p. 1408/3 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu cca 120,00 m2.
Jednorázová úhrada činí 1.000,00 Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-115/3
p. p. 2090/11 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování trubek pro optický kabel na části p. p. 2090/11,
p. p. 2090/16, p. p. 2090/13, p. p. 2090/24, p. p. 2090/15, p. p. 2081/5, p. p. 2081/16,
p. p. 2081/14, p. p. 2081/9, p. p. 2065/5, p. p. 2135/4, p. p. 2067/3, p. p. 2074/1, p. p. 2354/2,
p. p. 2343/3 a p. p. 2468/1 v k. ú. Trutnov v rozsahu cca 1 665,00 m2. Jednotková cena činí
133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-116/3
p. p. 2294, k. ú. Trutnov
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. 2294 v k. ú. Trutnov
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v celkovém rozsahu cca 23,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-117/3
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. 2123/1, p. p. 2116/3,
p. p. 2119, p. p. 2118/2 a p. p. 2113 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu 2 838,00 m2.
Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-118/3
st. p. 4325, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene – služebnosti veřejné stezky – ve prospěch města Trutnova
na části st. p. 4325 k. ú. Trutnov v majetku společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., v rozsahu cca
50,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-119/3
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující p. p.
v k. ú. Trutnov v majetku
pana
a paní
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na části p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 18,00 m2. Jednotko2
vá cena činí 50,00 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávnění.
RM_2017-120/3
p. p. 899/4 a p. p. 2282, k. ú. Trutnov
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. 899/4 a p. p. 2282
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 15,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-121/3
p. p. 2085/29, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti TEMO-TELEKOMUNIKACE, a. s.,
spočívajícího v právu uložení a provozování optického kabelu na části p. p. 2085/29 v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu cca 30,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2017-122/3
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující st. p.
a p. p.
v k. ú. Starý
Rokytník v majetku pana
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na části p. p.
v k. ú. Starý Rokytník v celkovém rozsahu 13,00 m2. Jednotková cena
2
činí 33,33 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-123/3
Prominutí části poplatku z prodlení
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit paní
prominutí dluhu na poplatcích z prodlení v celkové výši
57.727,80 Kč ve smyslu rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově č. j.
z titulu poplatku
z prodlení s platbami nájemného a záloh na služby za byt v domě čp.
v ulici
v Trutnově 2.
RM_2017-124/3
Žádost o uzavření nájemní smlouvy
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt Trutnov,
s paní
trv. bytem Trutnov,
na dobu určitou s účinností od 01.03.2017 do 28.02.2018.

, č. b. 4, 4. podlaží o vel. 0 + 1
za měsíční nájemné 2.297,00 Kč

RM_2017-125/3

(uzavření nového splátkového kalendáře )
rada města
trvá
*01.01*
na výpovědi z nájmu bytu
, Trutnov, č. b. 4, 2. podlaží o vel. 1 + 2 paní
.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2017-126/3
Inflační nárůst nájemného
rada města
stanovuje
*01.01*
pro období od 01.07.2017 rozhodovací koeficient Kr = 0,993, to znamená, že nájemné za prostory
sloužící podnikání, objekty a střechy (nebo jejich části) nebude zvýšeno.
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RM_2017-127/3
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Zajištění elektro pohotovosti pro bytové domy v majetku města
Trutnov” – výsledek výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Zajištění elektro pohotovosti pro bytové domy v majetku města
Trutnov” rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Štěpánský a Fišer, Trutnov, IČ 14531771, s nabídkovou cenou A: pohotovost 3.200,00 Kč bez DPH a B: hod.
sazba 220,00 Kč bez DPH.
souhlasí
*02.01*
s uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem.
RM_2017-128/3
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Zajištění instalatérské a topenářské pohotovosti pro bytové
domy v majetku města Trutnov” – výsledek výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Zajištění instalatérské a topenářské pohotovosti pro bytové
domy v majetku města Trutnov” rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka
uchazeče
, s nabídkovou cenou A: pohotovost 6.000,00 Kč bez
DPH a B: hod. sazba 190,00 Kč bez DPH.
souhlasí
*02.01*
s uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem.
RM_2017-129/3
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Zajištění kominických služeb pro bytové domy v majetku města
Trutnov” – výsledek výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Zajištění kominických služeb pro bytové domy v majetku města Trutnov” rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče
, s nabídkovou cenou A: výmet tuhá paliva 290,00 Kč bez DPH a B: výmet
plynná paliva 280,00 Kč bez DPH a C: prohlídka komína 200,00 Kč bez DPH.
souhlasí
*02.01*
s uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem.
RM_2017-130/3
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Úklid společných prostor městských bytových domů” – výsledek výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Úklid společných prostor městských bytových domů” rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Úklidovka – Trutnov s.r.o.,
IČ 03577341, s nabídkovou cenou 65,00 Kč/b. j. bez DPH.
bere na vědomí
*02.01*
pořadí nabídek dle předloženého materiálu.
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souhlasí
*03.01*
s uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem, a pro případ, že by vybraný uchazeč neposkytl
k tomu potřebnou součinnost, souhlasí též s uzavřením smlouvy s uchazečem druhým v pořadí.
RM_2017-131/3
Zrušení Zásad č. 1/1996
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
zrušení Zásad č. 1/1996, pro prodej domů, bytů a nebytových prostor z majetku města Trutnova,
včetně všech změn a dodatků.
RŮZNÉ
RM_2017-132/3
Dětské hřiště v kempu "Dolce" Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci vyhlášené státní podpory
cestovního ruchu pro rok 2017 v programu „Národní program podpory cestovního ruchu v regionech“,
*01.02*
souhlasit se zařazením projektu výstavby Dětské hřiště v kempu “Dolce” Trutnov do plánu a rozpočtu města na rok 2017 a vyčlenit finanční prostředky do výše 800 tis. Kč na spolufinancování
projektu v případě schválení dotace,
*01.03*
pověřit Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním úkonů nutných k podání žádosti
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj.
RM_2017-133/3
Rekonstrukce ulice Ječná – změnový list č. 1
rada města
schvaluje
*01.01*
změnový list č. 1 včetně změnového rozpočtu dle předloženého návrhu.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, firmou Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize Hradec Králové, Staré Nechanice 19, 503 15 Nechanice.
RM_2017-134/3
Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon B2-E – vícepráce č. 1
rada města
schvaluje
*01.01*
vícepráce č. 1 dle předloženého návrhu.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, firmou STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové.
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RM_2017-135/3
VZ "Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace Nad Jezem" – schválení výsledku
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace Nad Jezem“, systémové č. VZ: P17V00000001, konkrétně účastníka č. 1
– TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové, IČ 47455292, nabídková cena 556.600,00 Kč včetně DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách.
RM_2017-136/3
Výsledek výběrového řízení na stavební akci "II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická"
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce na stavební práce vypsané Královéhradeckým krajem "II/301 Trutnov, Poříčí,
ul. Petříkovická" rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče COLAS
CZ a.s.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem COLAS CZ a.s., v předloženém znění.
Termín: 27.02.2017
RM_2017-137/3
VZ "Rekonstrukce Muzea Podkrkonoší v Trutnově – severní strana budovy" – zadávací
podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce Muzea Podkrkonoší
v Trutnově – severní strana budovy“, systémové č. VZ: P17V00000016,
*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 pro otevírání obálek ve složení:
Ing. Miroslav Franc, pan Petr Andr, Mgr. Lucie Vlková,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení:
Ing. Hana Horynová, pan Michal Šubrt, Ing. Miroslav Franc, pan Petr Andr, Mgr. Lucie Vlková,
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*
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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_2017-138/3
VZ "Výměna střešní krytiny a oprava krovu ZUŠ Trutnov" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna střešní krytiny a oprava
krovu ZUŠ Trutnov“, systémové č. VZ: P17V00000014,
*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 pro otevírání obálek ve složení:
Ing. Miroslav Franc, pan Vlastimil Grof, Mgr. Lucie Vlková,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení:
Ing. Hana Horynová, pan Michal Šubrt, Ing. Miroslav Franc, Ing. David Jelínek, Mgr. Lucie Vlková,
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_2017-139/3
VZ "Zhotovení sochařského díla Tanec smrti" – schválení výsledku
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce "Zhotovení sochařského díla Tanec smrti", systémové č. VZ: P17V00000003, konkrétně účastníka č. 1 –
nabídková cena 1.145.400,00 Kč včetně DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách.
RM_2017-140/3
Znak, logo a záštita města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova na propagačních materiálech k akci Pivofest,
*01.02*
s bezplatným použitím loga města Trutnova na tiskovinách vydaných ke Krkonošskému veletrhu,
*01.03*
s bezplatným použitím loga města Trutnova na plakátech informujících o akci a na pozvánkách na
Slavnostní představení pojízdné expozice – tzv. Legiovlaku,
*01.04*
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s poskytnutím záštity města Trutnova nad Krkonošským veletrhem,
*01.05*
s poskytnutím záštity města Trutnova nad III. etapou putování pojízdné expozice – tzv. Legiovlaku,
*01.06*
s poskytnutím záštity města Trutnova nad programem „Vy rozhodujete, my pomáháme“.
RM_2017-141/3
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
rada města
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 25.01.2017 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,
*01.03*
žádost paní
o výměnu bytu v rámci DPS Kryblická dle předloženého návrhu,
*01.04*
prodloužení nájemní smlouvy paní
v bytě DPS Tichá na dobu určitou 1 rok dle
předloženého návrhu.
neschvaluje
*02.01*
žádost paní
o výměnu bytu v DPS Tichá za byt v DPS Kryblická dle předloženého návrhu.
RM_2017-142/3
Stimulace veřejnosti ke sportu
rada města
bere na vědomí
*01.01*
znalecké ocenění poskytované reklamy na sport v Trutnově na základě smlouvy o poskytování
reklamních a propagačních služeb ve věci stimulace veřejnosti ke sportu se subjektem TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
RM_2017-143/3
Odvolání ve sporu o náhradu škody
rada města
schvaluje
*01.01*
podání odvolání města jako žalovaného v soudním sporu o náhradu škody ve výši 44.374,80 Kč
s příslušenstvím vedeném u Okresního soudu v Trutnově pod č. j. 16 C 34/2016 proti mezitímnímu
rozsudku, kterým bylo rozhodnuto, že nárok žalobkyně je co do základu dán
RM_2017-144/3
Mimořádné soudní spory
rada města
potvrzuje
*01.01*
platnost usnesení městské rady č. 1999-45/3 ze dne 04.02.1999, dle kterého byl starosta města
pověřen uzavřením dohody o zastupování města Trutnova v mimořádných soudních sporech
s advokátní kanceláří JUDr. Volfové.
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RM_2017-145/3
Dodatek č. 3 smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů se společností Transport Trutnov s.r.o., V Aleji 131, Trutnov, v předloženém znění,
*01.02*
pověření Ing. Diviše, vedoucího Odboru životního prostředí, zajistit uzavření dodatku č. 3 smlouvy
o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů v předloženém znění.
RM_2017-146/3
Komise pro sport a využití sportovních zařízení
rada města
bere na vědomí
*01.01*
rezignaci člena Komise pro sport a využití sportovních zařízení Rady města Trutnova pana Jana
Brauna k 13.02.2017.
jmenuje
*02.01*
s účinností od 13.02.2017 členy Komise pro sport a využití sportovních zařízení Rady města Trutnova Ing. Petra Gaislera a Mgr. Pavla Káňu.
volí
*03.01*
s účinností od 13.02.2017 předsedou Komise pro sport a využití sportovních zařízení Rady města
Trutnova Mgr. Pavla Káňu.
RM_2017-147/3
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 27.02.2017 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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