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NEMOVITOSTI – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-598/12
Voletiny čp. 18 (restaurace)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit záměr prodeje nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. 47 o výměře 1 034,00 m2,
jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 18 – objekt občanské vybavenosti včetně
všech součástí, příslušenství a přípojek a pozemku označeného jako p. p. 93/1 o výměře
1 071,00 m2, k. ú. Voletiny, v části obce Voletiny a obci Trutnov, včetně příslušenství, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 08.08.2014. Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, mimo
Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců,
s úvodní cenou pro jednání 2.050.000,00 Kč.
RM_2017-599/12
Polská čp. 96 (bývalá kuželna)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
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schválit prodej nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. 616, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 1 087,00 m2, jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bývalé kuželny čp. 96
Polská ulice, včetně všech součástí, příslušenství a přípojek, v části obce Dolní Předměstí,
k. ú. a obci Trutnov, dle znaleckého posudku ze dne 06.10.2016, do vlastnictví společnosti Pizza
Express CZ Ltd. – Czech Republic branch, organizační složka, Bořivojova 878/35, Žižkov,
130 00 Praha 3, IČ 02330946, DIČ CZ 683361222, zastoupené jednatelem Davidem Sukem, za
nabídnutou kupní cenu 2.050.000,00 Kč.
RM_2017-600/12
Záměr směny ke zveřejnění – movité a nemovité věci v areálu PKS Bojiště Trutnov za čp. 6
(objekt restaurace) s příslušenstvím Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit záměr města ke zveřejnění – směnit nemovité a movité věci v areálu PKS Bojiště Trutnov
– pozemek st. p.
o výměře 411,00 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rozestavěná stavba bez způsobu využití, pozemek st. p.
o výměře 33,00 m2 – zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. stavba technického vybavení, dřevěné zastřešení
objektu šaten se stánkem na pozemku st. p.
, část oplocení areálu v délce 450,00 m na pozemcích p. p.
, p. p.
, p. p.
a p. p.
a konstrukce pro umístění reklamy na
stavbě technického vybavení na pozemku st. p.
, v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, v části obce
Horní Předměstí, vše ve vlastnictví pana
, za nemovité věci – pozemek označený jako st. p. 11 o výměře 594,00 m2, jehož součástí je
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 6 (objekt restaurace), pozemek označený jako p. p. 29 o výměře 314,00 m2 a část pozemku p. p. 31/1 o výměře cca 124,00 m2, vše k. ú. Lhota u Trutnova,
v části obce Lhota a obci Trutnov, které jsou ve vlastnictví města Trutnova, s doplatkem za rozdílnou cenu nemovitých a movitých věcí ze strany pana
ve výši 200.000,00 Kč
s tím, že panu
by byla poskytnuta veřejná podpora „de minimis“ ve výši
70.176,00 Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí si hradí smluvní strany každá samostatně.
NEMOVITOSTI – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-601/12
Záměr vzájemné výpůjčky ke zveřejnění – nemovitých a movitých věcí v areálu PKS Bojiště
Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
záměr města ke zveřejnění – vzájemná výpůjčka movitých a nemovitých věcí v areálu PKS Bojiště
Trutnov – dřevěné zastřešení objektu šaten se stánkem na pozemku st. p.
a část oplocení
areálu v délce 450,00 m na pozemcích p. p.
, p. p.
, p. p.
a p. p.
, v k. ú.
Trutnov, v obci Trutnov, v části obce Horní Předměstí, vše ve vlastnictví pana
, za výpůjčku nemovité věci v areálu PKS Bojiště Trutnov – část pozemku označeného jako p. p.
o výměře cca 16,00 m2, v k. ú. Trutnov, který je
ve vlastnictví města Trutnova, na které má pan
umístěnu konstrukci pro billboard,
*01.02*
vzájemnou výpůjčku movitých a nemovitých věcí v areálu PKS Bojiště Trutnov – dřevěné zastřešení objektu šaten se stánkem na pozemku st. p.
a část oplocení areálu v délce 450,00 m na
pozemcích p. p.
, p. p.
, p. p.
a p. p.
, v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov,
v části obce Horní Předměstí, vše ve vlastnictví pana
, za výpůjčku nemovité věci v areálu PKS Bojiště Trutnov – část pozemku
označeného jako p. p. 1793/1 o výměře cca 16,00 m2, v k. ú. Trutnov, který je ve vlastnictví města
Trutnova, na které má pan
umístěnu konstrukci pro billboard na dobu 29 dní.
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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-602/12
Krátkodobý pronájem tělocvičen a jiných prostor ve školách
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory – tělocvičny, učebny a jiné prostory
umístěné zejména v budovách škol zřizovaných městem Trutnovem, a to v období od 01.09.2017
do 31.08.2018 v době po skončení hlavní činnosti škol dle předloženého návrhu.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-603/12
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 1
ul. v Trutnově, umístěných 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) na období
5 let se zájemcem paní
Č
za nájemné ve výši
41.200,70 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. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,
- pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
RM_2017-604/12
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp.
v Trutnově umístěných v 1. NP o celkové výměře 38,78 m2 (1 prodejna 36,74 m2,
1 výloha 2,04 m2) na období 5 let s manž. panem
a paní
, za nájemné ve výši 96.000,00 Kč/rok,
k účelu navrženému zájemcem, kterým je obchod s oblečením.
souhlasí
*02.01*
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
- nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto
prostor nájemci uhrazeno,
- v prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,
- pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
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ukládá
*03.01*
a paní

uzavřít společnou nájemní smlouvu s panem
.
Termín: 31.08.2017

RM_2017-605/12
Národní čp. 199 (kancelář č. 2)
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 199 Národní
ul. v Trutnově umístěných ve 3. NP (kancelář č. 2) o celkové výměře 35,90 m2 (2 místnosti) na
dobu neurčitou od 01.09.2017 se spolkem TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, za
nájemné ve výši 7.260,00 Kč/rok včetně DPH, k účelu navrženému zájemcem, kterým je zřízení
kanceláře a sídla spolku.
souhlasí
*02.01*
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
- nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto
prostor nájemci uhrazeno,
- v prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,
- pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
ukládá
*03.01*
řediteli Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas MgA. Liboru Kasíkovi uzavřít
nájemní smlouvu se spolkem TJ LOKOMOTIVA Trutnov, z. s.
Termín: 01.09.2017
RM_2017-606/12
Národní čp. 199 (kancelář č. 4, 5 a 6)
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání – kanceláří č. 4, 5
a 6 o celkové výměře 53,15 m2 v objektu čp. 199 v ulici Národní v Trutnově, umístěných ve 3. NP
(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) na dobu neurčitou od 01.09.2017 se spolkem Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s., IČ 00435813, za nájemné ve výši 12.000,00 Kč/rok bez DPH, k účelu navrženému zájemcem, kterým je zřízení kanceláře a sídla spolku,.
souhlasí
*02.01*
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
- nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto
prostor nájemci uhrazeno,
- v prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, v platném a účinném znění,
- pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
ukládá
*03.01*
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řediteli Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas MgA. Liboru Kasíkovi uzavřít
nájemní smlouvu se spolkem Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s.
Termín: 01.09.2017
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RM_2017-607/12
náměstí Horníků čp. 496 (prominutí nájemného)
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s prominutím nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 496 náměstí Horníků
v Trutnově umístěných v 1. NP o celkové výměře 204,58 m2 (kancelář 4,30 m2, sklad 21,67 m2,
lednice 10,66 m2, sociální zařízení – předsíň 1,17 m2, sociální zařízení – záchod s chodbou
2,51 m2, zádveří prodejny 6,36 m2, prodejna 106,35 m2, přístavek – sklad 38,83 m2, přístavek
– 2 místnosti 5,04 m2 a 7,69 m2), za měsíc červen 2017 ve výši 12.500,00 Kč, z důvodu dlouhé
čekací lhůty pro připojení el. zařízení k distribuční soustavě.
RM_2017-608/12
Smlouva o užívání prostor mezi ZŠ R. Frimla čp. 816 a SVČ
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením Smlouvy o užívání prostor mezi Základní školou, Trutnov, R. Frimla 816 a Střediskem
volného času, Trutnov, v předloženém znění.
ukládá
*02.01*
ředitelům výše uvedených organizací, Mgr. Jitce Libřické a Mgr. Josefu Kholovi, uzavřít tuto
smlouvu.
Termín: 31.08.2017
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-609/12
p. p.
k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 70,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník panu
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-610/12
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 69,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
panu
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-611/12
p. p.
, p. p.
, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 19,00 m2) a část p. p.
2
(cca 70,00 m ) v k. ú. Libeč panu
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
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RM_2017-612/12
p. p. 167/3, k. ú. Horní Maršov
rada města
souhlasí
*01.01*
s obecným zveřejněním záměru města prodat p. p. 167/3 (483,00 m2) v k. ú. Horní Maršov za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 250,00 Kč/m2. Pozemek je určen k výstavbě
rodinného domu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-613/12
p. p. 709/18 a další, k. ú. Volanov
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na p. p. 709/18 (14,00 m2) a na p. p. 709/12 (17,00 m2)
v k. ú. Volanov s obcí Staré Buky za následujících podmínek:
- pozemky budou užívány výhradně za účelem opravy cest v Dolníkách a Starých Bukách (zaústění kanalizace dešťových vod z místní komunikace),
- veškeré práce bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- provedené úpravy na pozemku nebudou součástí pozemku,
- stavba bude vybudována nejpozději do 31.12.2018.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 709/18 (14,00 m2), p. p. 709/12 (17,00 m2) a p. p. 709/2
(102,00 m2) v k. ú. Volanov obci Staré Buky jako pozemky pod tělesem komunikace. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-614/12
p. p. 1238 a další, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 1238 (322,00 m2), p. p. 1330 (18 967,00 m2), st. p. 206
(534,00 m2), st. p. 205 (189,00 m2) a st. p. 213 (655 m2), jejíž součástí je stavba bez čp./č. e.,
k. ú. Volanov, spol. MODELA TRUTNOV s. r. o., k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené
s převodem hradí kupující. Zveřejnění bude zasláno panu
a Zemědělskému družstvu
Trutnov se sídlem ve Volanově.
RM_2017-615/12
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 100,00 m2) v k. ú. Trutnov paní
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-616/12
p. p.
, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p.
uzavřené s panem
dohodou ke dni 31.07.2017,
*01.02*

(60,00 m2) v k. ú. Volanov,
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se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 90,00 m2) v k. ú. Volanov 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.
RM_2017-617/12
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 44,00 m2) v k. ú. Trutnov na
2
dobu určitou 5 let paní
, z toho 38,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
5,00 Kč/m2/rok a 6,00 m2 k umístění stávajícího altánu za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím,
že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-618/12
p. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem p. p.
(798,00 m2) v k. ú. Voletiny, uzavřené s panem
dohodou ke dni 31.07.2017,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(798,00 m2) v k. ú. Voletiny na dobu neurčitou
paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-619/12
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(600,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na
dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok
s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-620/12
část p. p. 722/2 a část p. p. 2132/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města poskytnout jako výpůjčku část p. p. 722/2 (1,00 m2) a část
p. p. 2132/4 (6,00 m2) v k. ú. Trutnov společnosti Diakonie Broumov, sociální družstvo, za účelem
umístění kontejnerů na sběr použitého textilu, na dobu neurčitou,
*01.02*
s ukončením výpůjčky části p. p. 722/2 u čp. 350 v k. ú. Trutnov se společností Diakonie Broumov,
sociální družstvo, dohodou k 31.08.2017.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-621/12
část p. p. 124/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod části p. p. 124/2 (cca 73,00 m2) k. ú. Horní Staré Město na město Trutnov z majetku ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad. Náklady
spojené s převodem hradí nabyvatel.
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RM_2017-622/12
p. p. 645 a další, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit směnu 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_2017-623/12
p. p. 2081/7, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2081/7 (cca 120,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek
Chodská 419, 420 a 421 v Trutnově, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za
300,00 Kč/m2, jako okapové a přístupové chodníčky. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-624/12
p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 15,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova panu
za
2
kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m , k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-625/12
p. p. 2090/1, p. p. 2090/26, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2090/1 (cca 28,00 m2) a části p. p. 2090/26 (cca 86,00 m2) v k. ú. Trutnov
Společenství vlastníků jednotek J. R. z Dubé 444-446, Trutnov, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 300,00 Kč/m2, jako okapové a přístupové chodníčky a pozemek pod přístřeškem na popelnice. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-626/12
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření smlouvy 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,
- stavební plat je stanoven za část p. p.
(cca 500,00 m2) ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH
2
a za část p. p.
(cca 1 000,00 m ) ve výši 2,00 Kč/m2/rok + DPH,
- stavební plat se sjednává jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby,
- pozemek bude užíván jako zařízení staveniště, včetně umístění dočasných staveb,
- 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,
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- 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.
schvaluje
*02.01*
ukončení nájmu k části pronajaté p. p.
(cca 1 000,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou
s paní
s tříměsíční výpovědní lhůtou dle nájemní smlouvy č.
*02.02*
ukončení nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p.
(cca 500,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou s panem
s tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM_2017-627/12
p. p. 933/16, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 933/16 (cca 6,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků
jednotek domu č.p. 450, 451, 452 ulice Fialková v Trutnově, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 300,00 Kč/m2 jako pozemek pod přístřeškem na kontejnery na komunální
odpad. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-628/12
p. p. 1417 a p. p. 40/12, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem plochy na zábradlí stojícím na části p. p. 1417 (0,75 m2 pohledové plochy) a plochy na
zábradlí stojícím na části p. p. 40/12 (0,75 m2 pohledové plochy) vše v k. ú. Poříčí u Trutnova na
dobu určitou 3 roky společnosti Pneuservis u Tašíka, s. r. o., k umístění dvou reklamních plachet
(každá o pohledové ploše 0,75 m2) za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok
+ DPH.
RM_2017-629/12
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 2 roky panu J
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2017-630/12
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 2 roky panu
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
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RM_2017-631/12
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 2 roky panu
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2017-632/12
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 227,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let paní
2
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_2017-633/12
p. p.
, k. ú. Libeč
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p.
(308,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu určitou 5 let panu
, z toho
2
301,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok a 7,00 m2 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_2017-634/12
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 140,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou panu
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/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_2017-635/12
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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 p. p.
a p. p.
v k. ú. Starý Rokytník.
RM_2017-636/12
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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
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výsadba
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být

odsouhlasena

pronajímatelem.
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RM_2017-637/12
p. p. 1050/7, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem 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.
RM_2017-638/12
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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_2017-639/12
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(660,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na dobu neurčitou paní Marcele
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_2017-640/12
p. p. 2228/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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_2017-641/12
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul.
paní
, k vystavení zboží před prodejnou na dobu určitou, a to od 01.07.2017 do 31.05.2018 za
nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
(2,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.06.2017 do
2
30.06.2017 ve výši 3,00 Kč/m /den.
RM_2017-642/12
p. p. 301/3 a p. p. 301/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
přemístění základnové stanice GSM společnosti Vodafone Czech Republic a. s., v rámci
p. p. 301/3 v k. ú. Horní Staré Město a snížení výměry pronajaté části na 9,00 m2 a snížení výměry
pronajaté části p. p. 301/2 v k. ú. Horní Staré Město na 21,00 m2 k zajištění přístupu k základnové
stanici GSM. V ostatním platí usnesení RM č. 2017-31/1. Přesné vymezení předmětu nájmu je
vyznačeno v přiloženém zákresu.
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POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2017-643/12
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pacht části 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 nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok a 21,00 m2
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.
RM_2017-644/12
p. p. 280/1, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části 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_2017-645/12
p. p.
a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova
v majetku manželů
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p.
, p. p.
a p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova
v celkovém rozsahu 88,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2017-646/12
p. p.
k. ú. Dolní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující st. p.
a p. p.
v k. ú. Dolní Staré
Město v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní
a kanalizační přípojky na části p. p.
v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu cca
22,00 m2. Jednotková cena činí 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněná.
RM_2017-647/12
p. p. 2335/1, 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. 2335/1 v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu cca 2,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2017-648/12
p. p. 301/2 a p. p. 301/3, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Vodafone Czech Republic, a. s.,
spočívajícího v právu uložení a provozování zemního kabelového vedení NN na části p. p. 301/2
a p. p. 301/3 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu cca 60,00 m2. Jednotková cena činí
117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-649/12
MŠ Komenského čp. 485 (služební byt)
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na byt Novodvorská čp. 617, Trutnov mezi městem Trutnovem a Mateřskou školou, Komenského čp. 485, Trutnov, která má právní subjektivitu, na dobu určitou 5 let.
Mateřská škola, Komenského čp. 485, Trutnov, bude nadále uzavírat smlouvu o podnájmu bytu se
svými zaměstnanci. Podmínkou je uzavírání smluv o podnájmu pouze se zaměstnanci školy na
dobu určitou max. 1 rok, která se bude v případě potřeby prodlužovat.
RM_2017-650/12
ZUŠ, Krakonošovo nám. čp. 73 (služební byt)
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na byt Lípová čp. 95, Trutnov mezi městem Trutnovem a Základní uměleckou školou, Krakonošovo nám. čp. 73, Trutnov, která má právní subjektivitu, na dobu určitou
5 let. Základní umělecká škola, Krakonošovo nám. čp. 73, Trutnov bude nadále uzavírat smlouvu
o podnájmu bytu se svými zaměstnanci. Podmínkou je uzavírání smluv o podnájmu pouze se zaměstnanci školy na dobu určitou max. 1 rok, která se bude v případě potřeby prodlužovat.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2017-651/12
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Městský stadion – úprava tribuny“ – výsledek
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Městský stadion – úprava tribuny” rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče INFRASTAV s. r. o., Trutnov, IČ 27511677, s nabídkovou cenou 1.792.751,51 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících,
vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách.
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RM_2017-652/12
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava sportovišť 2017“ – výsledek
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava sportovišť 2017” rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky pro část A: Oprava střešní krytiny zimní stadion, kterou je nabídka uchazeče POPAS CZ,
s.r.o., Trutnov, IČ 27517233, s nabídkovou cenou 2.577.700,00 Kč bez DPH a pro část B: Oprava
rehabilitace městský stadion, kterou je nabídka uchazeče
Č
, s nabídkovou cenou 285.463,07 Kč bez DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
A: Oprava střešní krytiny zimní stadion
1. POPAS CZ, s. r. o., IČ 27517233, nabídková cena 2.577.700,00 Kč bez DPH
2. Ábel, IČ 11114487, nabídková cena 2.808.788,00 Kč bez DPH
3. INFRASTAV s. r. o., IČ 27511677, nabídková cena 2.855.220,30 Kč bez DPH
4. Izolace st. objektů, spol. s r. o., IČ 00198820, nabídková cena 2.998.675,00 Kč bez DPH
5. BENEFOL s. r. o., IČ 28249747, nabídková cena 3.339.854,00 Kč bez DPH
6. NKB s. r. o., IČ 24318337, nabídková cena 3.526.886,00 Kč bez DPH
B: Oprava rehabilitace městský stadion
, nabídková cena 285.463,07 Kč bez DPH
2. INFRASTAV s. r. o., IČ 27511677, nabídková cena 293.661,00 Kč bez DPH
3. Ábel, IČ 11114487, nabídková cena 300.255,00 Kč bez DPH
4. Prouza, IČ 63185831, nabídková cena 307.000,00 Kč bez DPH
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy s vybranými dodavateli; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících,
vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., pro případ, že by vybraný dodavatel
porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele a k zajištění uzavření smlouvy s účastníkem druhým v pořadí; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.
RM_2017-653/12
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava fasád Krakonošovo nám. 15 a 16, Trutnov“ – výsledek
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava fasád Krakonošovo nám. 15 a 16, Trutnov” rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky pro část A: Krakonošovo nám. 15, kterou je nabídka uchazeče
VRAPO s.r.o., Trutnov, IČ 45538913, s nabídkovou cenou 746.134,30 Kč bez DPH a pro část B:
Krakonošovo nám. 16, kterou je nabídka uchazeče VRAPO s.r.o. Trutnov, IČ 45538913, s nabídkovou cenou 367.426,90 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy s vybranými dodavateli; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících,
vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách.
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RM_2017-654/12
MEBYS Trutnov s.r.o. – Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací
platbě za jeho výkon
rada města
ruší
*01.01*
usnesení rady města č. RM 2017-418/8 ze dne 24.04.2017.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho
výkon, uzavřené mezi městem Trutnovem a společností MEBYS Trutnov s.r.o., dne 21.12.2012,
v předloženém znění.
RM_2017-655/12
Pult centralizované ochrany
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení mandátní smlouvy č.

(objednatel
Č
) dohodou ke dni 31.05.2017 z důvodu ukončení

činnosti,
*01.02*
uzavření příkazní smlouvy č.
s příkazcem
Č
, na monitorování objektu restaurace
v Trutnově na dobu neurčitou počínaje měsícem 01.07.2017 za úplatu ve výši 440,00 Kč/měsíc
bez DPH.
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