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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
Usnesení z roku 2016
2016-1326/24 02.01 – Přijetí dotace na mikroprojekt „Krajina domova a její příběhy“ – splněno
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-498/10
Národní čp. 199 (kancelář č. 2)
rada města
bere na vědomí
*01.01*
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ukončení podnájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 568 v ul. Na Nivách v Trutnově,
umístěné ve 2. NP o celkové výměře 35,15 m2 (2 kanceláře o výměře 18,67 m2 a 16,48 m2) uzavřené mezi nájemcem MEBYS Trutnov s.r.o., IČ 60915013 a podnájemcem TJ LOKOMOTIVA
TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, dohodou ke dni 31.08.2017.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 199 Národní ul. v Trutnově, umístěné ve 3. NP (kancelář č. 2) o celkové výměře 35,90 m2 (2 místnosti) spolku TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, na dobu neurčitou od 01.09.2017, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení kanceláře a sídla spolku. Nájemce
provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
RM_2017-499/10
Národní čp. 199 (kancelář č. 4, 5 a 6)
rada města
bere na vědomí
*01.01*
ukončení podnájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 568 v ul. Na Nivách v Trutnově,
umístěné ve 2. NP o celkové výměře 71,00 m2 (2 kanceláře o výměře 41,90 m2, 1 zasedací místnosti o výměře 18,10 m2 a 1 archivu o výměře 11,00 m2) uzavřené mezi nájemcem MEBYS Trutnov s.r.o., IČ 60915013 a podnájemcem Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s.,
IČ 00435813, dohodou ke dni 31.08.2017.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 199 Národní ul. v Trutnově, umístěné ve 3. NP – kanceláře č. 4, 5 a 6 o celkové výměře 53,15 m2 (kancelář č. 4 o výměře 19,50 m2, kancelář č. 5 o výměře 18,05 m2 a kancelář č. 6 o výměře 15,60 m2) spolku Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s., IČ 00435813, na dobu neurčitou od 01.09.2017, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení kanceláře a sídla spolku.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že
v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
RM_2017-500/10
nábřeží Václava Havla čp. 20
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 20 nábřeží Václava
Havla, umístěné 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), 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_2017-501/10
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 46,60 m2 (1 prodejna 16,30 m2, 1 výloha 0,60 m2,
1 sklad 10,80 m2, 1 WC 1,00 m2 a část zadní místnosti o výměře 17,90 m2) paní
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na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení cukrářské výrobny s výdejem objednávek a případným drobným prodejem mimo objednávky. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému
způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude 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 ve znění pozdějších předpisů.
Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy, obsahující
zejména výši nabízeného nájemného, do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě je
i paní
oprávněna svou nabídku případně ještě navýšit. Nájemce bude
poté vybrán dle výše nabídnutého nájemného. Nepodá-li nabídku žádný zájemce o pronájem
a nedojde-li ani k navýšení původně nabízeného nájemného paní
bude jako nájemce doporučena radě města paní
(s tím, že jí nabízené nájemné není nižší než nájemné v daném místě a čase obvyklé).
RM_2017-502/10
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít nájemní smlouvu na prostory sloužící podnikání v čp.
náměstí v Trutnově umístěné v 1. NP o celkové výměře 38,78 m2 (1 prodejna
36,74 m2, 1 výloha 2,04 m2) s manž. panem
a paní
za účelem zřízení obchodu s oblečením.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-503/10
rada města
souhlasí
*01.01*
s převodem pronájmu prostor sloužících podnikání v čp.
ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 69,20 m2 (1 prodejna 33,10 m2, 2 sklady o výměře 31,50 m2, soc.
zařízení o výměře 4,60 m2) ze stávajícího nájemce pana
, na paní
, za stejných smluvních podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 23.05.2017, za účelem zřízení kavárny s květinářstvím. 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_2017-504/10
st. p.
, k. ú. Volanov
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání – pozemku
st. p.
, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. (stavba občanského vybavení) v obci Trutnov,
v k. ú. Volanov, o výměře 655,00 m2, na dobu určitou od 01.06.2017 do 31.05.2022, se zájemcem
panem
, za nájemné ve výši 24.400,00 Kč/rok, k účelu navrženému
zájemcem, kterým je provozování chovu vepřů.
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,
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− 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_2017-505/10
Dlouhá čp. 644
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 644 Dlouhá
ul. v Trutnově–Horní Staré Město, umístěných v 1. NP o celkové výměře 115,80 m2 (zádveří
9,00 m2, prostor cukrárny 64,70 m2, WC návštěvníků – ženy + imobilní 2,45 m2, WC návštěvníků
– muži 4,20 m2, sklad 9,60 m2, sklad obalů 0,55 m2, sklad odpadků 1,30 m2, přípravna zmrzliny
15,50 m2, WC personálu + úklid. nika 3,05 m2, šatna + denní místnost personálu 5,45 m2) na období od 01.06.2017 do 31.05.2022 se zájemcem společností PRATR a. s., IČ 25265687, za nájemné ve výši 156.000,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování cukrárny
a pekárny.
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. 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_2017-506/10
Komenského čp. 399 (budova ZŠ)
rada města
bere na vědomí
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 12/06/0905JK/O-M2/17 na prostory sloužící podnikání v čp. 399 Komenského ul. v Trutnově (budova ZŠ) – část neuzavřených prostor pro umístění 3 prodejních automatů se společností Automaty Servis Selecta s. r. o., k 31.12.2016.
RM_2017-507/10
Horská čp. 681
rada města
bere na vědomí
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 45/07/M na nebytové prostory v čp. 681 v ul. Horská v Trutnově–
Horním Starém Městě o celkové výměře 125,50 m2 (šatny) s nájemcem SK Horní Staré Město,
z. s., IČ 47466596, k 31.03.2017.
RM_2017-508/10
Srub na st. p. 5553, k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí
*01.01*
ukončení Smlouvy o nájmu nemovitosti a věcí movitých č. 1225/02/M na nebytové prostory: stavba
bez čp./č. e. (stavba občanského vybavení) na pozemku st. p. 5553 v k. ú. Trutnov (srub s občerstvením) o výměře 44,00 m2 s nájemcem SBTS Klub vojenské historie Trutnov, p. s., IČ 70954739,
dohodou ke dni 19.04.2017.
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POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-509/10
p. p. 2081/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2081/7 (cca 120,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek Chodská 419, 420 a 421 v Trutnově, jako okapové a přístupové chodníčky.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-510/10
p. p.
k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 130,00 m2) v k. ú. Oblanov panu
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Zveřejnění bude zasláno panu
RM_2017-511/10
p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 15,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova panu
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-512/10
p. p. 2090/1, p. p. 2090/26, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2090/1 (cca 28,00 m2) a část p. p. 2090/26 (cca
86,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek J. R. z Dubé 444-446, Trutnov, jako okapové a přístupové chodníčky a pozemek pod přístřeškem na popelnice. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-513/10
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 340,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
manž.
, pokud žadatelé odsouhlasí kupní cenu v místě a čase obvyklou. Znalecký posudek a náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-514/10
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí k části p. p.
(cca 1 500,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou s manž.
k výstavbě rodinného domu venkovského typu v souladu s územním plánem, za následujících podmínek:
− smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2021,
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− kolaudace stavby bude nejpozději do 31.12.2021,
− prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby,
− kupní cena je stanovena za cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však ve výši 250,00 Kč/m2
+ DPH,
− v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se smlouva o právu stavby prodlouží o jeden
rok s tím, že bude sjednána smluvní pokuta 1.000,00 Kč za každý započatý měsíc do doby kolaudace stavby,
− v případě nezkolaudování stavby ani do 31.12.2022 právo stavby zaniká s tím, že oprávnění
nemají právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
− zatížení práva stavby není povoleno,
− náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující.
RM_2017-515/10
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p.
119,00 m2) v k. ú. Trutnov,
uzavřené s paní
, z důvodu úmrtí nájemce.
souhlasí
*02.01*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p.
(108,00 m2) v k. ú. Trutnov, uzavřené s paní
ke dni 30.06.2017,
*02.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 227,00 m2) v k. ú. Trutnov na
2
dobu určitou 5 let paní
, z toho 212,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve
výši 5,00 Kč/m2/rok a 15,00 m2 k umístění dvou skleníků za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím,
že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-516/10
p. p.
, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem p. p.
(308,00 m2) v k. ú. Libeč, uzavřené s panem
ke dni 30.06.2017.
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(308,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu určitou
5 let panu
, z toho 301,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
2
2
2,00 Kč/m /rok a 7,00 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_2017-517/10
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města propachtovat část p. p.
(cca 109,00 m2) v k. ú. Horní Staré
Město na dobu určitou 5 let panu
, z toho 88,00 m2 k zahrádkářským účelům za
2
2
nájemné ve výši 3,00 Kč/m /rok a 21,00 m k umístění stávající zahradní chatky za nájemné ve
výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2017-518/10
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 140,00 m2) v k. ú. Horní Staré
Město na dobu neurčitou panu
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
2
3,00 Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Je povoleno dočasné oplocení pronajatého pozemku po dobu platnosti nájemní smlouvy
(oplocení nebude bránit rozhledovým poměrům). Součástí nájmu nebude sloup veřejného osvětlení a dopravní značení.
RM_2017-519/10
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 300,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník
na dobu určitou 5 let panu
k umístění včelstev za nájemné ve výši
10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Je povolen průjezd parcelou p. p.
v k. ú. Starý Rokytník.
RM_2017-520/10
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 22,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou panu
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
nesouhlasí
*02.01*
s pronájem části p. p.
(cca 81,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město panu
k posezení a běžnému užívání.
RM_2017-521/10
p. p. 280/1, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města poskytnout jako výpůjčku část p. p. 280/1 (cca 2 500,00 m2) v k. ú.
Bojiště u Trutnova na dobu neurčitou spolku Junák – český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z. s.,
k údržbě a činnosti skautů s tím, že smlouva bude uzavřena mezi spolkem Junák – český skaut,
středisko Hraničář Trutnov, z. s. a společností Lesy a parky Trutnov s. r. o.
RM_2017-522/10
p. p. 1050/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1050/7 (4 203,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou společnosti FARMERS spol. s r. o., k zemědělské činnosti za nájemné ve výši
316,00 Kč/ha/rok.
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RM_2017-523/10
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 2 roky panu
k parkování automobilu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2017-524/10
p. p.
k. ú. Starý Rokytník
rada města
bere na vědomí
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 250 028 na pronájem části p. p.
(660,00 m2) v k. ú. Starý
Rokytník, uzavřené s manž.
, z důvodu úmrtí nájemců.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(660,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na
dobu neurčitou paní
s využitím jako příjezdová komunikace k chatě za nájemné
ve výši 2,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-525/10
p. p. 2228/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2228/2 (1,50 m2 pohledové plochy)
v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou společnosti AUTOSTYL a. s., k umístění pylonu s označením
provozovny „FLEET CENTRUM“ za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok + DPH.
RM_2017-526/10
p. p. 662 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova a Studenec u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města směnit p. p. 645 (10 844,00 m2), p. p. 648 (162,00 m2) a p. p. 646
(10 578,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova v majetku města Trutnova za p. p. 662 (4 350,00 m2),
část p. p. 673/1 (cca 4 200,00 m2) a p. p. 673/2 (7 803,00 m2) k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku ČR
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, s doplatkem za rozdílnou
cenu pozemků, která bude stanovena znaleckým posudkem. Náklady spojené s převodem hradí
město Trutnov.
RM_2017-527/10
p. p. 933/16, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 933/16 (cca 6,00 m2) v k. ú. Horní Staré
Město se Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 450, 451, 452 ulice Fialková v Trutnově, za
následujících podmínek:
− pozemek bude užíván výhradně za účelem vybudování zpevněné plochy s krytým přístřeškem
pro kontejnery na komunální odpad,
− vzhled přístřešku bude konzultován s Odborem rozvoje města,
− veškeré práce bude provádět stavebník na vlastní náklady,
− provedené úpravy na pozemku budou součástí pozemku,
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souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 933/16 (cca 6,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 450, 451, 452 ulice Fialková v Trutnově, jako pozemek
pod přístřeškem na kontejnery na komunální odpad. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-528/10
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 530,00 m2) v k. ú. Trutnov panu

.

RM_2017-529/10
p. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(1 265,00 m2) v k. ú. Voletiny paní
RM_2017-530/10
p. p.
a další, k. ú. Starý Rokytník
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(181,00 m2), p. p.
Starý Rokytník panu
.

160,00 m2) a p. p.

(810,00 m2) v k. ú.

RM_2017-531/10
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit snížení kupní ceny při prodeji části p. p. 140 (nově označené jako p. p.
200,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova panu
.

o výměře

POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-532/10
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, paní
k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.06.2017 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.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.05.2017 do
2
31.05.2017 ve výši 3,00 Kč/m /den.
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RM_2017-533/10
p. p. 2213/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/3 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Školní, společnosti TERGAST s. r. o.
(RESTAURACE POD HRADEM), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
01.06.2017 do 30.10.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem
smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2213/3 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov
v termínu od 01.05.2017 do 31.05.2017 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-534/10
p. p. 2213/16, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/16 (cca 55,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Kostelní, společnosti TERGAST s. r. o. (GRILL & BAR FO3), k umístění venkovní terasy na dobu určitou, a to od 30.05.2017
do 30.09.2017 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2017-535/10
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující st. p.
v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku pana
spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky a lapolu na části p. p.
v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu cca 15,00 m2. Jednotková
2
cena činí 40,00 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
RM_2017-536/10
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující st. p.
a p. p.
v k. ú. Trutnov v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační
přípojky na části p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 4,00 m2. Jednotková cena
2
činí 50,00 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-537/10
p. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující p. p.
v k. ú. Voletiny v majetku paní
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na části
p. p.
v k. ú. Voletiny v celkovém rozsahu cca 10,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2
+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněná.
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RM_2017-538/10
p. p.
k. ú. Voletiny
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatné služebnosti cesty a stezky na části p. p. 249/2 v k. ú. Voletiny k panující p. p.
p. p.
a st. p.
v k. ú. Voletiny v majetku paní
v celkovém
2
2
rozsahu 15,00 m . Jednotková cena činí 33,33 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněná.
RM_2017-539/10
p. p. 365/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 365/1 v k. ú. Trutnov v majetku České republiky, Státního pozemkového úřadu, za účelem uložení a provozování
stavby kabelového vedení veřejného osvětlení v celkové délce cca 18,00 m. Jednorázová úhrada
bude za cenu dle znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-540/10
(prodloužení nájemní smlouvy)
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením nájemní smlouvy na byt
3. podlaží, o vel. 1 + 1,
s paní
, trv. bytem
na dobu neurčitou.
RM_2017-541/10
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese
základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:

1.
2.
3.
4.

podlaží, o vel. 1 + 1, na

, o vel. 1 + 1, standardní byt
Měs. nájemné
Délka 1. platebního období
4.700,00 Kč
18 měsíců
4.252,00 Kč
12 měsíců
4.000,00 Kč
12 měsíců
3.400,00 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 paní
z výběrového řízení na nájem bytu
o vel.1 + 1.
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RM 2017-542/10
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese
výběrového řízení žadateli včetně náhradníka:
, o vel. kk + 1, standardní byt
Měs. nájemné
4.000,00 Kč
2.500,00 Kč

1.
2.

, č. b. 5, 3. podlaží, o vel. kk +1, na základě

Délka 1. platebního období
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 paní
z výběrového řízení na nájem bytu
o vel. kk + 1.
RM_2017-543/10
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese
výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:

1.
2.
3.
4.
5.

o vel. kk + 1, standardní byt
Měs. nájemné
4.200,00 Kč
3.612,00 Kč
2.525,00 Kč
2.500,00 Kč
2.494,00 Kč

, 3. podlaží, o vel. kk + 1 na základě

Délka 1. platebního období
12 měsíců
12 měsíců
60 měsíců
12 měsíců
245 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_2017-544/10
Krakonošovo nám. čp. 67, č. b. 2
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. čp. 67,
č. b. 2, 4. podlaží, o vel. 1 + 4 (kuchyň 12,00 m2, 1. pokoj 15,75 m2, 2. pokoj 22,57 m2, 3. pokoj
27,98 m2, 4. pokoj 11,70 m2, předsíň 19,14 m2, koupelna 4,00 m2, WC 1,17 m2, spíž 1,00 m2, komora 4,00 m2, půda 20,00 m2 a balkón 2,16 m2), topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné 7.439,00 Kč.
V bytě je sporák, plynový kotel a vodoměr. 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 komín 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.
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MAJETEK MĚSTA – OSTATNÍ
RM_2017-545/10
Kauce na pronájem a prodej nemovitostí
rada města
pověřuje
*01.01*
Ing. Hojného, vedoucího Odboru majetku města, k podpisu Dohod o kauci a o smluvní pokutě
k nabídkovým řízením na prodeje nemovitostí a pronájmy prostor sloužících podnikání.
RM_2017-546/10
Pult centralizované ochrany
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu smluv o monitorování objektu prostřednictvím elektronické zabezpečovací signalizace
č. 196/13/TU, č. 197/13/TU, č. 198/13/TU (objekt městské lázně, městské koupaliště, fotbalová
tribuna, v ul. Na Lukách, Trutnov) spočívající v tom, že u objednatele MEBYS Trutnov s.r.o., dochází ke změně jednatele, kterým je Ing. Petr Gaisler,
*01.02*
změnu smlouvy o monitorování objektu prostřednictvím elektronické zabezpečovací signalizace
č. 185/10/TU (objednatel Poliklinika Masarykův dům s.r.o.) spočívající v tom, že dochází ke změně
monitorovaného objektu, kterým jsou Kanceláře a zdravotní centrum na adrese Polská 367, Trutnov,
*01.03*
uzavření příkazní smlouvy č. 215/17/TU s příkazcem Toccata Fuga s.r.o., Za Komínem 486, Trutnov 2, IČ 05777259, na monitorování objektu na adrese Krakonošovo nám. 133, Trutnov 541 01,
(prodejna zlatnictví) na dobu neurčitou počínající dnem 01.06.2017 za úplatu čtvrtletně
2.010,00 Kč bez DPH. Tato smlouva nahrazuje smlouvu č. 184/10/TU o monitorování prostřednictvím elektronické zabezpečovací signalizace, která byla uzavřena s objednatelem Petar Krstič
– TOKATA – zlatnictví, na monitorování téhož objektu,
*01.04*
ukončení mandátní smlouvy č. 184/10/TU (objednatel Petar Krstič–TOKATA, IČ 62007459,
Za Komínem 486,Trutnov 2) dohodou ke dni 31.05.2017 z důvodu změny fyzické osoby na právnickou osobu,
*01.05*
uzavření příkazní smlouvy č. 214/17/TU s příkazcem LESY A PARKY TRUTNOV s.r.o., Jaroslav
Semerák, jednatel, IČ 25968700, Úpická 469, Trutnov, na monitorování objektu Srubu Gablenz na
Janském vrchu v Trutnově na dobu neurčitou počínaje dnem 01.07.2017 za úplatu ve výši
440,00 Kč/měsíc bez DPH.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-547/10
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Centrum LIRA, z.ú., IČ 28731191, Matoušova 406/20,
Liberec III–Jeřáb, 460 07 Liberec, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním
služby rané péče – sociální preventivní služby pro rodiny s dětmi s postižením žijící v Trutnově,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Centrum LIRA, z.ú., IČ 28731191, Matoušova 406/20, Liberec III–
Jeřáb, 460 07 Liberec, dle předloženého vzoru,
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*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč pro Domov u Biřičky, IČ 00579033, K Biřičce 1240, Nový
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace
na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů za poskytovanou péči
pro občana města Trutnova paní Irenu Štefanovou (základní činnosti sociální služby, její přímá
péče a aktivizace),
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Domov u Biřičky, IČ 00579033, K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Domov důchodců Lampertice, IČ 00195022, čp. 204,
541 01 Lampertice, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti
v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním "Gerontologických her 2017",
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Domov důchodců Lampertice, IČ 00195022, čp. 204, 541 01 Lampertice, dle předloženého vzoru.
RM_2017-548/10
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov–Poříčí, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na
poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s nákupem
zdravotních pomůcek do stávající půjčovny pro občany města Trutnova,
*01.02
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, 541 03
Trutnov–Poříčí, dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 45.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov–Poříčí, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na
poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s provozem
Centra dobrovolníků (energie, telefon, papírenské potřeby), propagace, tvorba a tisk letáků, pohonné hmoty, nákup 5 regálů do potravinového skladu, ochranných pomůcek (trička, rukavice,
pláštěnky) a drobného materiálu,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, 541 03
Trutnov–Poříčí, dle předloženého vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov–Poříčí, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na
poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s činností sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "ZVONEK pro rodinu",
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, 541 03
Trutnov–Poříčí, dle předloženého vzoru.
RM_2017-549/10
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik,
IČ 00024007, náměstí Svobody 272, 542 25 Svoboda nad Úpou, na účel v kategorii OSTATNÍ
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odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených se zahájením
lázeňské sezóny v Janských Lázních v roce 2017,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, IČ 00024007, náměstí Svobody 272, 542 25 Svoboda nad Úpou, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Trutnov,
IČ 62048571, Na Břehu 203, Poříčí, 541 03 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – úhrada výdajů spojených s činností základní organizace Trutnov,
nákup léčiv pro včely, zajištění zdravotního stavu včel,
*02.02
veřejnoprávní smlouvu pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Trutnov, IČ 62048571,
Na Břehu 203, Poříčí, 541 03 Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro pana
, 541 03 Trutnov,
na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – úhrada výdajů spojených s pořádáním akce "Dětský den ve Lhotě u Trutnova" v roce 2017,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
, 541 03 Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2017-550/10
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Obec Malé Svatoňovice
rada města
neschvaluje
poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč pro Obec Malé Svatoňovice, IČ 00278114, Nádražní 105,
542 34 Malé Svatoňovice, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním vojensko-historické ukázky bojů "BOJOVÁ
UKÁZKA MALÉ SVATOŇOVICE", včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2017-551/10
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Trutnov trails, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 2.000.000,00 Kč pro Trutnov trails, z.s., IČ 02931788, Krakonošovo náměstí 74, 541 01 Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
12.05.2017, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s výstavbou nových tratí pro horská kola
v okolí Trutnova, údržbou, provozem a dokončením stávajících tratí v roce 2017 (úhrada výdajů
souvisejících s prováděním zemních prací, nákupem materiálu, nářadí a pohonných hmot) a provozem trailcentra,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Trutnov trails, z.s., IČ 02931788, Krakonošovo náměstí 74,
541 01 Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2017-552/10
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z.s. – opravné usnesení
rada města
ruší
*01.01*
své usnesení č. RM_2017-426/8 v bodě 14.01 a 14.02 ze dne 24.04.2017.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z.s.,
IČ 64202844, Krakonošovo nám. 132, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na
činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2017,
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*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z.s., IČ 64202844, Krakonošovo nám. 132, Trutnov, v předloženém znění.
RŮZNÉ
RM_2017-553/10
Komise pro integrované obce – jmenování člena komise
rada města
bere na vědomí
*01.01*
rezignaci Ing. Tomáše Mečíře na funkci člena Komise pro integrované obce, kterou podal dne
20.03.2017. Výkon funkce končí dnem projednání rezignace v Radě města Trutnova, tj. dnem
22.05.2017.
jmenuje
*02.01*
pana
Trutnov 541 01, členem Komise pro integrované obce.
RM_2017-554/10
Architektonická soutěž o návrh "Pěší zóna Trutnov" – jmenování nového sekretáře soutěže
rada města
schvaluje
*01.01*
jmenování Mgr. Marka Hlízy novým sekretářem soutěže, systémové číslo VZ: P16V00000142,
náhradou za dosavadního sekretáře Mgr. Lucii Vlkovou.
RM_2017-555/10
Nabídka k bezplatnému převodu vozidla Ford Transit Kombi
rada města
neschvaluje
*01.01*
bezúplatné převzetí vozidla Ford Transit Kombi, SPZ 2H4-9529, od příspěvkové organizace, Základní školy, Trutnov, Komenského 399, městem Trutnovem jako jejím zřizovatelem.
schvaluje
*02.01*
prodej vozidla Ford Transit Kombi, SPZ 2H4-9529 třetí osobě Základní školou, Trutnov, Komenského 399, a to minimálně za cenu v místě a čase obvyklou.
RM_2017-556/10
Znak a logo města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím znaku a loga města Trutnova na propagačních a prezentačních materiálech
pro enviromentalní výuku a akce na podporu myslivosti – sokolnictví pro širokou veřejnost včetně
postižených a nevidomých.
RM_2017-557/10
Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání na ŠR 2017/2018
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Trutnov, na školní rok 2017/2018.

Stránka 20 z 21

RM_2017-558/10
Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji
rada města
souhlasí
*01.01*
se zapojením Mateřské školy, Trutnov do projektu „Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém
kraji – obědy do škol“ dle předloženého návrhu.
RM_2017-559/10
Přijetí účelového finančního daru ZUŠ Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 50.000,00 Kč Základní uměleckou školou Trutnov, od
KASPER KOVO s.r.o., Žitná 476, 541 03 Trutnov, IČ 46508465, a to v souvislosti s pořádáním
galavečera „Český rok“, který je vyvrcholením stejnojmenného celoročního projektu.
RM_2017-560/10
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 05.06.2017 od 15:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová
L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

Ing. Hana Horynová v. r.
místostarostka
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