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NEMOVITOSTI – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-1126/20
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
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1 206,00 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, bez
upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání 2.050.000,00 Kč.
RM_2017-1127/20
Nemovité a movité věci v areálu PKS Bojiště Trutnov (výkup)
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit – směnu nemovitých a movitých věcí 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
, bytem
, za nemovité
věci – pozemek označený jako st. p.
o výměře 594,00 m2, jehož součástí je ve smyslu ust.
§ 506 OZ stavba čp. (objekt restaurace), pozemek označený jako p. p.
o výměře 314,00 m2
2
a část pozemku p. p.
o výměře cca 124,00 m , 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
bude poskytnuta veřejná podpora „de minimis“ ve výši 70.176,00 Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí si hradí smluvní strany každá samostatně.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit – výkup nemovitých a movitých věcí 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, od
pana
, bytem
, za cenu dle znaleckého posudku ze dne 06.04.2017, ve výši 1.060.000,00 Kč.
*03.01*
vzít na vědomí námitky přípravného výboru občanského sdružení o. s. Lhota Lhotě, k převodu nemovitých věcí – pozemku označenému jako st. p.
o výměře 594,00 m2, jehož součástí je ve
smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. (objekt restaurace), pozemku označenému jako p. p.
o vý2
2
měře 314,00 m a části pozemku p. p.
o výměře cca 124,00 m , vše k. ú. Lhota u Trutnova,
v části obce Lhota a obci Trutnov, včetně všech součástí, příslušenství a přípojek, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 18.08.2014, do vlastnictví pana
.
RM_2017-1128/20
Lhota čp. (restaurace)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí – pozemku označeného jako st. p.
o výměře 594,00 m2, jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. (objekt restaurace) a pozemku označeného jako p. p.
o výměře 314,00 m2, vše k. ú. Lhota u Trutnova, v části obce Lhota
a obci Trutnov, včetně všech součástí, příslušenství a přípojek, v rozsahu znaleckého posudku ze
dne 18.08.2014. Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, bez upřednostnění nájemců,
s úvodní cenou pro jednání 1.290.000,00 Kč.
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NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-1129/20
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, do společného nájmu se spolkem Tělovýchovná a sportovní unie
Trutnovska, z. s., IČ 00435813 a spolkem Okresní fotbalový svaz TRUTNOV, IČ 22882863, za
nájemné ve výši 12.000,00 Kč/rok bez DPH, za účelem zřízení kanceláře a sídla obou spolků.
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*
MgA. Kasíkovi, řediteli Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas, uzavřít nájemní
smlouvu se spolky Okresní fotbalový svaz TRUTNOV, IČ 22882863 a Tělovýchovná a sportovní
unie Trutnovska, z. s., IČ 00435813, jako společnými nájemci.
Termín: 31.12.2017
RM_2017-1130/20
MŠ, ZŠ a Praktická škola, Trutnov, Horská čp. 160
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením podnájemní smlouvy na tělocvičnu od 09.11.2017 do 28.06.2018 mezi příspěvkovou
organizací Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, IČ 70841179 a spolkem
MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-1131/20
p. p. 50/1, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s obecným zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí k p. p. 50/1
(2 270,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova k výstavbě rodinného domu venkovského typu, za následujících podmínek:
− smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 5 let,
− stavební plat je stanoven ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH za část pozemku o výměře 500,00 m2
a 2,00 Kč/m2/rok + DPH za zbývající část pozemku,
− stavební plat se zřizuje jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby,
− je povoleno užívání pozemku jako zařízení staveniště, včetně umístění dočasných staveb,
− kolaudace stavby bude do 5 let od podpisu smlouvy o právu stavby,
− prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby za nabídnutou kupní cenu v místě a čase
obvyklou, nejméně 310,00 Kč/m2 + DPH,
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− v případě nezkolaudování stavby ani do 5 let právo stavby zaniká s tím, že oprávněný nemá
právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
− zatížení práva stavby není povoleno,
− případné prodloužení práva stavby podléhá schválení Zastupitelstvem města Trutnova,
− náklady spojené se zřízením práva stavby (daň z nabytí nemovitých věcí, DPH, kolek, atd.)
hradí stavebník.
RM_2017-1132/20
p. p. 933/16, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 933/16 (cca 11,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 450, 451, 452 ulice Fialková v Trutnově jako pozemek
pod přístřeškem na kontejnery na komunální odpad. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-1133/20
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí k p. p.
(1 590,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník s panem
k výstavbě rodinného domu venkovského typu, za následujících podmínek:
- smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 5 let,
- stavební plat je stanoven ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH za část pozemku o výměře 500,00 m2
a 2,00 Kč/m2/rok + DPH za zbývající část pozemku,
- stavební plat se zřizuje jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby,
- je povoleno užívání pozemku jako zařízení staveniště, včetně umístění dočasných staveb,
- kolaudace stavby bude do 5 let od podpisu smlouvy o právu stavby,
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby,
- v případě nezkolaudování stavby ani do 5 let právo stavby zaniká s tím, že oprávněný nemá
právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
- zatížení práva stavby není povoleno,
- případné prodloužení práva stavby podléhá schválení Zastupitelstvem města Trutnova,
- náklady spojené se zřízením práva stavby (daň z nabytí nemovitých věcí, DPH, kolek, atd.)
hradí stavebník.
RM_2017-1134/20
p. p.
, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 4,00 m2) v k. ú. Libeč panu
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-1135/20
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 24,00 m2) v k. ú. Trutnov manž.
ke stavbě garáže. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2017-1136/20
p. p. 197/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout a následně prodat část p. p. 197/1 (cca 847,00 m2)
a část p. p. 1648 (cca 55,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova společnosti AUTOSAJM CZ s.r.o. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 roky za účelem údržby pozemku, za nájemné ve
výši 300,00 Kč/rok. Prodej bude realizován za cenu dle Odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé
ceny) č. 1393/157/2017 ze dne 20.10.2017. Náklady spojené s prodejem hradí žadatel,
*01.02*
se zveřejněním záměru města směnit část p. p. 197/1 (262,00 m2) v majetku města Trutnova za
části p. p. 1521/2 (125,00 m2) a p. p. 1382/2 (137,00 m2) v majetku společnosti AUTOSAJM
CZ, s.r.o., vše v k. ú. Poříčí u Trutnova za účelem vybudování cyklostezky, a to bez finančního
doplatku. Náklady spojené s převodem hradí každá smluvní strana ½.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-1137/20
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup p. p.
(2,00 m2) v k. ú. Trutnov od Bc.
2
50,00 Kč/m . Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.

za kupní cenu ve výši

RM_2017-1138/20
p. p. 395/1, p. p. 2896/1, k. ú. Babí
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod části p. p. 359/1 a části p. p. 2896/1, nově dle GP 403-313/2017 označené jako p. p. 2896/4 (4,00 m2) v k. ú. Babí ve vlastnictví Královéhradeckého kraje s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Českou lesnickou akademii Trutnov – střední školu
a vyšší odbornou školu, do majetku města Trutnova. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel,
*01.02*
schválit omezující podmínku, kterou smluvní strany sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k předmětu daru
třetí osobě a o předmět daru bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat v souladu s veřejným
zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.
RM_2017-1139/20
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(původně p. p.
– cca 50,00 m2) v k. ú. Oblanov panu
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2017-1140/20
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(612,00 m2) v k. ú. Trutnov panu
za kupní cenu
2
ve výši 700,00 Kč/m + DPH, nejméně však za cenu obvyklou v daném místě a čase dle znaleckého posudku, k parkování sanitních vozů a případně k umístění heliportu. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
schvaluje
*02.01*
pronájem p. p.
(612,00 m2) v k. ú. Trutnov panu
za nájemné ve výši
2
10,00 Kč/m /rok k vybudování parkoviště a případně k vybudování heliportu na dobu určitou do
doby kolaudace, tj. do 31.12.2018.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-1141/20
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p.
(191,00 m2) v k. ú. Trutnov panu
, který bude mít tento pozemek ve
společném nájmu se stávajícím nájemcem. Žadatel bude doplněn do nájemní smlouvy č.
jako další nájemce a bude zavázán solidárně se stávajícím nájemcem. Pozemek je pronajatý jako
manipulační plocha za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
RM_2017-1142/20
p. p.
, k. ú. Libeč
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 230,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu neurčitou panu
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_2017-1143/20
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 300,00 m2) v k. ú. Oblanov na dobu určitou 5 let paní
2
, z toho 285,00 m k rekreačním účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok a 15,00 m2
k umístění dvou kůlen za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či
výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-1144/20
p. p. 645 a p. p. 648, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 645 (10 844,00 m2) a p. p. 648 (162,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova na dobu
určitou 10 let Zemědělské společnosti Svobodné a. s., k zemědělské činnosti za nájemné ve výši
665,00 Kč/rok s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání
p. p. 645 (10 844,00 m2) a p. p. 648 (162,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova v termínu od
01.10.2017 do 15.11.2017 po zaokrouhlení ve výši 84,00 Kč. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2017-1145/20
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(85,00 m2), části p. p.
(91,00 m2) a části p. p.
(9,00 m2)
v k. ú. Trutnov na dobu určitou do doby vybudování parkovacích stání (nejdéle do 31.12.2020)
panu
a paní
k vybudování parkovacích míst (parkovací místa budou veřejně přístupná) a příjezdové cesty (zhutněný štěrk) za nájemné ve výši
5,00 Kč/m2/rok. Jakákoliv další výstavba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-1146/20
p. p. 2213/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/3 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Školní, společnosti TERGAST s. r. o.
(RESTAURACE POD HRADEM), k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od
01.04.2018 do 31.10.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-1147/20
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti TERGAST s. r. o.
(RESTAURACE POD HRADEM), k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od
01.03.2018 do 28.02.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-1148/20
p. p. 1614, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1614 (1,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Petříkovická, společnosti
G – Team Progres, spol. s r. o., k umístění atrapy plynových lahví na dobu určitou, a to od
18.11.2017 do 17.11.2018 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2017-1149/20
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul.
(HOTEL ALFA), k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 01.12.2017 do 30.11.2018 za
nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2017-1150/20
p. p. 301/2 a p. p. 301/3, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy č. 017 004 se společností Vodafone Czech Republic a. s., v předloženém znění.
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RM_2017-1151/20
MEBYS Trutnov s.r.o. (podnájemní smlouva)
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením stávající smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání uzavřené mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a podnájemci HC TRUTNOV a Hokejovým klubem Draci, o.s., ze dne
10.01.2014 ke dni 31.10.2017,
*01.02*
s uzavřením nové podnájemní smlouvy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o., HC TRUTNOV
a Hokejovým klubem Draci, o.s., na nebytové prostory v objektu zimního stadionu – západní a východní tribuna, stará budova, umístěných na st. p. 4875 (316,00 m2) v k. ú. Trutnov, za účelem
užívání jako zázemí pro činnost klubů (v přízemí západní části tribuny šatna „A“ mužstva včetně
sociálního zařízení, šatna trenérů a v přízemí východní části tribuny 8 šaten včetně sociálního zařízení, v přízemí staré budovy kancelář HC DRACI), za úplatu 6.159,00 Kč/rok + DPH, na dobu
neurčitou od 01.11.2017.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2017-1152/20
p. p. 1/3 a další, k. ú. Voletiny
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 1/3 (cca 1,00 m2), části p. p. 60/1 (cca 1,00 m2), části p. p. 1253/10
(cca 1,00 m2) a části p. p. 244 (cca 1,00 m2) v k. ú. Voletiny na dobu určitou, a to od 01.01.2018 do
01.04.2029 Tkalcovskému muzeu z. s., k umístění čtyř informačních tabulí.
RM_2017-1153/20
p. p. 2198/23, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést přístavbu a užívat prostor nad pozemkem města, tj.
nad p. p. 2198/23 (cca 30,00 m2) v k. ú Trutnov se Společenstvím vlastníků jednotek Železničářská 497-498 v Trutnově. Stavebník se zavazuje provést stavbu v termínu do 30.11.2019.
RM_2017-1154/20
p. p. 550/5 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizačního a vodovodního řadu na části
p. p. 550/5, p. p. 557, p. p. 567/1, p. p. 567/2, p. p. 626/2, p. p. 636/5, p. p. 638/3 a p. p. 1408/3
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 304,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH se
splatností nejpozději 18 měsíců od vystavení faktury. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-1155/20
p. p.
a
, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení věcného břemene na části p. p.
a p. p.
v k. ú. Dolní Staré Město ve prospěch
paní
spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační a vodovodní přípojky a elektrického vedení v celkovém rozsahu cca 113,00 m2. Jednotková cena činí 40,00 Kč/m2
+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněná.
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RM_2017-1156/20
p. p. 188/50, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 307,
Voletinská, Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování horkovodní přípojky na části
p. p. 188/50 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu cca 3,00 m2. Jednotková cena činí
117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-1157/20
p. p. 702/4 a další, 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. 702/4, p. p. 3155
a p. p. 701/10 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 122,00 m2. Jednotková cena činí
133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2017-1158/20
Polská čp. 96 (stará kuželna – ukončení příkazní smlouvy)
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení příkazní smlouvy o obstarání „provozních správních služeb“ v čp. 96 v ulici Polská
v Trutnově (objekt staré kuželny), uzavřené se společností MEBYS Trutnov s.r.o., dne 02.11.2016,
ke dni 26.10.2017.
RM_2017-1159/20
Plán inventur pro rok 2017
rada města
souhlasí
*01.01*
s plánem inventur pro rok 2017 a s navrženými pracovníky do dílčích inventarizačních komisí.
RM_2017-1160/20
VZ "Upgrade závorového parkovacího systému" – schválení přímého zadání veřejné zakázky
rada města
schvaluje
*01.01*
přímé zadání veřejné zakázky s názvem „Upgrade závorového parkovacího systému“, systémové
číslo VZ: P17V00000148, firmě Cross Zlín, a.s., z důvodu splnění zákonných podmínek pro jednací řízení bez uveřejnění.
pověřuje
*02.01*
Ing. Hojného, vedoucího Odboru majetku města, k zajištění uzavření smlouvy s firmou Cross Zlín,
a.s., toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné smlouvy.
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RM_2017-1161/20
Pult centralizované ochrany
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření příkazní smlouvy č. 218/17/TU s příkazcem Pražská pravoslavná eparchie, IČ 00441830,
Šárecká 1065/36, Praha 6, na monitorování objektu Kaple Panny Marie Pomocné v ul. U Elektrárny, budova bez čp. Trutnov 3, na dobu určitou počínaje 15.11.2017 do 01.10.2018 za úplatu ve
výši 460,00 Kč/měsíc bez DPH.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-1162/20
Hospodaření příspěvkových organizací k 30.09.2017
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací k 30.09.2017.
RM_2017-1163/20
Spoluúčast na financování projektu „REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ZÁZEMÍ BĚŽECKÝCH TRATÍ“ v areálu lesoparku „Paradráha“
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí podání žádosti Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov,
o poskytnutí podpory na projekt „REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ZÁZEMÍ BĚŽECKÝCH
TRATÍ“ v areálu lesoparku „Paradráha“ z dotačního titulu MŠMT – Státní podpora sportu pro rok
2017/2018 – Program 133530 Podpora materiálně technické základny sportu, podprogram 133D
531 pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov,
*02.01*
schválit předběžně poskytnutí dotace v rámci dofinancování zbylé části projektu „REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ZÁZEMÍ BĚŽECKÝCH TRATÍ“ v areálu lesoparku „Paradráha“ pro Olfin
Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel určený v individuálně podané
žádosti, a to rekonstrukce a modernizace stávajícího zázemí běžeckých tratí na pozemcích
p. č. 1662 a st. p. č. 5656 v k. ú. Trutnov.
RM_2017-1164/20
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) –
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.960,00 Kč pro pana
, bytem
,
, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – úhrada výdajů
spojených s pronájmem Malého sálu MěÚ Trutnov pro zasedání Klubu seniorů Trutnov na 2. pololetí roku 2017,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
, bytem
,
, dle
předloženého znění.
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RM_2017-1165/20
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická
škola, Trutnov, Procházkova 303
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu Trutnov, Procházkova 303, IČ 13582968, Procházkova 303, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených
s pořádáním soutěže v předlékařské první pomoci pro žáky základních škol okresu Trutnov v roce
2017,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu
Trutnov, Procházkova 303, IČ 13582968, Procházkova 303, Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2017-1166/20
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu a úhrada výdajů na sportovní akce v roce 2017,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 38.800,00 Kč pro TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná
úhrada výdajů spojených s užíváním sportoviště na Základní škole, Trutnov 3, Náchodská 18,
v roce 2017,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 140.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti – částečná úhrada výdajů spojených s úpravou lyžařských běžeckých tratí v lesoparku Paradráha a na magistrále
Dvoračka-Babí v sezóně 2017/2018,
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro Hokejový klub DRACI, z.s., IČ 22836381,
Na Lukách 460, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti – úhrada výdajů
spojených s dopravou mužstva "A" hrající II. Ligu ČSLH pro sezónu 2017/2018,
*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Hokejový klub DRACI, z.s., IČ 22836381, Na Lukách 460,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti – úhrada výdajů spojených s dopravou na zápasy mužstva "A" hrající Českou divizi C pro sezónu 2017/2018,
*05.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru.
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RM_2017-1167/20
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč) –
rada města
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 2.200,00 Kč pro pana
, bytem
, na účel
určený žadatelem v individuálně podané žádosti – částečná úhrada výdajů spojených s účastí na
2. ročníku "Rockie Coaches Clinick" pro začínající trenéry baseballu dětí, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2017-1168/20
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 6.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – úhrada výdajů spojených s užíváním skladového prostoru pro sportovní pomůcky ve SPORTOVNÍM
CENTRU SOKOLOVNA – Loko Trutnov v roce 2017, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 6.011,00 Kč pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním 5. ročníku sportovní akce "Trutnovský dráček 2017", včetně
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RŮZNÉ
RM_2017-1169/20
Oprava chodníků – MěÚ parkoviště – méněpráce
rada města
schvaluje
*01.01*
předložené méněpráce na stavbě "Oprava chodníků – MěÚ parkoviště".
ukládá
*02.01*
Ing. Labíkovi, jednateli Technických služeb Trutnov s.r.o., zajistit podpis dodatku č. 1 smlouvy
o dílo k investiční akci "Oprava chodníků – MěÚ parkoviště" v předloženém znění.
Termín: 20.11.2017
RM_2017-1170/20
VZ "Oddělený sběr BRO v Trutnově" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce „Oddělený sběr BRO v Trutnově“, systémové č. VZ: P17V00000147,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
členové: Ing. Lumír Labík, pan Petr Krupař, pan Miroslav Hejna,
náhradníci: paní Veronika Šveráková, paní Jana Mikovcová, pan Jiří Moravec,
*01.04*
jmenování hodnotící komise ve složení:
členové: Ing. Hana Horynová, Mgr. Pavel Káňa, pan Michal Šubrt, paní Kateřina Racková,
Ing. Lumír Labík,
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náhradníci: Mgr. Tomáš Hendrych, MgA. Libor Kasík, Bc. Martin Mečíř, Mgr. Marek Hlíza, pan Miroslav Hejna,
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. Labíka, jednatele Technických služeb Trutnov s.r.o., k rozhodování o vysvětlování, změnách či
doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2017-1171/20
VZ "Rekonstrukce VO – ul. V Alejce, Nábřežní" – schválení výsledku výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce VO – ul. V Alejce, Nábřežní“,
systémové číslo VZ: P17V00000139, konkrétně účastníka č. 1 – Štěpánský a Fišer, Spojenecká 68, 541 01 Trutnov, IČ 14531771, nabídková cena 714.806,53 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. Štěpánský a Fišer, Spojenecká 68, 541 01 Trutnov.
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_2017-1172/20
Rekonstrukce ulice Na Lukách – změnový list č. 1
rada města
schvaluje
*01.01*
vícepráce a méněpráce dle předloženého změnového listu č. 1 v celkové výši -266.717,80 Kč bez
DPH (-322.728,53 Kč vč. DPH) a prodloužení termínu dokončení díla do 10.11.2017.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice.
RM_2017-1173/20
Rekonstrukce a dostavba komunikace Ječná – změnový rozpočet č. 2
rada města
schvaluje
*01.01*
vícepráce a méněpráce dle předloženého změnového rozpočtu v celkové výši -48.060,29 Kč bez
DPH (-58.152,95 Kč vč. DPH).
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, firmou Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize Hradec Králové, Staré Nechanice 19, 503 15 Nechanice.
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RM_2017-1174/20
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/5 na akci – "Oprava chodníků – Náchodská 1. etapa"
rada města
schvaluje
*01.01*
předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/5 na akci – "Oprava chodníků – Náchodská
1. etapa".
RM_2017-1175/20
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/14 na akci – "Oprava chodníků – Náchodská 2. etapa"
rada města
schvaluje
*01.01*
předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/14 na akci – "Oprava chodníků – Náchodská
2. etapa".
RM_2017-1176/20
Mapový server města Trutnova – dodatek č. 1 ke smlouvě o technické podpoře
rada města
pověřuje
*01.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění uzavření dodatku smlouvy o technické
podpoře – Mapový server města Trutnova.
RM_2017-1177/20
Městský znak a logo města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím městského znaku a loga města Trutnova pro připravovanou básnickou sbírku „Žena a Měsíc“ pro pana Antonína Justa, Náchodská 342, Trutnov.
RM_2017-1178/20
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím kraje na výdaje JSDH
rada města
schvaluje
*01.01*
přijetí poskytnuté dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR prostřednictvím kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů na rok 2017
ve výši 45.824,60 Kč.
RM_2017-1179/20
VZ „Inovace a rozšíření informačních systémů ve městě Trutnov – rok 2017“
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Inovace a rozšíření informačních systémů
ve městě Trutnov – rok 2017“, a to zadávacího řízení zjednodušeného podlimitního,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
uveřejnění zadávacích podmínek na profilu zadavatele,
*01.04*
jmenování hodnotící komise: pan Michal Šubrt, Ing. Lucie Novotná, Ing. Jiří Masařík, pan Martin
Kuželka, pan Jozef Bocán, náhradník: pan Michal Krátký, paní Monika Vídeňská,
Přizvaný odborník: JUDr. Eliška Erbenová (CEP a.s.),
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k provádění běžných úkonů v předmětném zadávacím řízení, konkrétně k otevření obálek, hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění
podmínek účasti účastníků zadávacího řízení a k posouzení, zda jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní důvody vyloučení účastníků zadávacího řízení, to vše včetně všech úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že u účastníků zadávacího řízení,
kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků zadávacího řízení navržených komisí
k vyloučení z účasti v zadávacím řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny obligatorní
důvody k jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2017-1180/20
VZ "Rekonstrukce zasedací místnosti č. 301" – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
rada města
schvaluje
*01.01*
dodatek č 1 ke smlouvě o dílo podepsané mezi městem Trutnovem a Ing.
.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo podepsané na základě veřejné zakázky „Rekonstrukce zasedací místnosti č. 301“, podepsané mezi městem Trutnovem a Ing.
.
RM_2017-1181/20
Výsledky výběrového řízení – Pečovatelská služba Trutnov
rada města
ruší
*01.01*
dne 06.11.2017 výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Pečovatelská
služba Trutnov vyhlášené dne 26.09.2017 pod č. usn. RM_2017-1024/17.
jmenuje
*02.01*
s účinností od 01.01.2018 ředitelem Pečovatelské služby Trutnov pana
.
RM_2017-1182/20
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
rada města
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 25.10.2017 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.
RM_2017-1183/20
Průzkum trhu – MHD Trutnov v letech 2018-2027
rada města
bere na vědomí
*01.01*
doporučení hodnotící komise ve věci provozu MHD Trutnov v letech 2018-2027.
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souhlasí
*02.01*
s vyžádáním stanoviska na Ministerstvu dopravy o přípustnosti a způsobu zahrnutí nákladů, výnosů či provozních aktiv do finančního modelu provozu MHD Trutnov v letech 2018-2027 a způsobu
sestavení finančního modelu dle předloženého návrhu.
RM_2017-1184/20
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na úterý 21.11.2017 od 15:00 v zasedací místnosti č. 318b
MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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