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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-29/2
Areál PKS Bojiště v Trutnově (uzavření nájemní smlouvy)
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout soubor nemovitých a movitých věcí v areálu Přírodního
kulturního střediska Bojiště (PKS Bojiště) společnosti BOJIŠTĚ s. r. o., se sídlem Na Záduší 165,
541 01 Trutnov, IČ 06595103, na dobu určitou 10 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem užívání, správy, produkce a pořádání kulturních a společenských akcí.
Předmětem pronájmu jsou pozemky o celkové výměře 31 724,00 m2: pozemek p. p. č. 1793/1
o výměře 27 519,00 m2, pozemek p. p. č. 2497 o výměře 926,00 m2, pozemek p. p. č. 1801/2
o výměře 740,00 m2, pozemek p. p. č. 1801/5 o výměře 99,00 m2 a pozemek p. p. č. 1801/4 o výměře 1 881,00 m2, pozemek st. p. 2509 o výměře 90,00 m2, jehož součástí je budova bez čp./č. e.
(stavba občanského vybavení), pozemek st. p. 2510 o výměře 93,00 m2, jehož součástí je budova
bez čp./č. e. (stavba občanského vybavení), pozemek st. p. 3653 o výměře 59,00 m2, jehož součástí je budova bez čp./č. e. (stavba občanského vybavení), pozemek st. p. 4814 o výměře
17,00 m2, jehož součástí je budova bez čp./č. e. (stavba občanského vybavení), část pozemku
st. p. 805/2 o výměře cca 200,00 m2, jehož součástí je budova čp. 536 (stavba občanského vybavení) a část pozemku p. p. 2512 o výměře cca 100,00 m2 (plocha před vstupní branou), vše v obci
a k. ú. Trutnov, v části obce Horní Předměstí.
bere na vědomí
*02.01*
návrh investic v areálu PKS Bojiště na rok 2018.
RM_2018-30/2

(restaurace Dvoračka – uzavření nájemní smlouvy)
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání – pozemek st. p.
, jehož součástí je stavba občanského vybavení čp.
v ul.
, v k. ú. a v obci Trutnov, v části
obce Dolní Předměstí, panu
, IČ
, na dobu určitou do 31.03.2023, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování restauračního
zařízení. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto
prostor nájemci uhrazeno.
RM_2018-31/2
Bulharská čp. 135 (převod nájemní smlouvy)
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města udělit souhlas s převodem pronájmu prostor sloužících podnikání
v čp. 135 Bulharská ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 158,47 m2 (1 prodejna
75,92 m2, 2 výlohy o celkové výměře 6,65 m2, 1 kancelář 7,14 m2, 5 skladů o celkové výměře
51,19 m2, 2 šatny o celkové výměře 15,99 m2 a 1 WC 1,58 m2) ze stávajícího nájemce paní Aleny
Bednaříkové, IČ 01020609, na společnost Aries a. s., IČ 28824563, za stejných smluvních podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 01.03.2018, za
účelem provozování prodejny zdravotních potřeb. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
prostor sloužících podnikání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
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RM_2018-32/2
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp.
, umístěné v 1. NP o výměře 6,20 m2 (1 místnost) s panem
, IČ
,
dohodou ke dni 31.01.2018,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
, umístěné v 1. NP o celkové výměře 6,20 m2 (1 místnost) na dobu určitou 5 let, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostoru sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-33/2
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp.
, umístěných v 1. NP o celkové výměře 42,90 m2 (1 prodejna 14,40 m2,
1 sklad 28,50 m2) na období od 01.02.2018 do 01.02.2023 se zájemcem paní
,
IČ
, za nájemné ve výši 67.392,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování prodejny s krmivem pro zvířata a potřeb pro zvířata.
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.
RM_2018-34/2
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp.
, umístěných v 1. NP o celkové výměře 22,20 m2 (2 místnosti 6,00 m2
2
a 16,20 m ) na období od 01.02.2018 do 01.02.2023 se zájemcem panem
,
, za nájemné ve výši 24.000,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování skladu spojovacího materiálu a zřízení sídla podnikání.
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. 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.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-35/2
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
va na dobu neurčitou manž.
pod schodištěm) za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.

(cca 11,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnojako manipulační plochu (pozemek

RM_2018-36/2
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p.
(cca 40,00 m2) v k. ú. Trutnov uzavřené s paní
z důvodu úmrtí nájemce.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 40,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu určitou do 31.03.2022 panu
, z toho 31,00 m2 k zahrádkářským účelům za
2
2
nájemné ve výši 5,00 Kč/m /rok a 9,00 m k umístění stávající kůlny za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-37/2
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 185,00 m2) v k. ú. Oblanov na dobu určitou 5 let MUDr.
k zajištění přístupu na p. p.
a k údržbě pozemku za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok. Pozemek nebude využíván k příjezdu a odstavování vozidel.
RM_2018-38/2
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 15,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
na dobu určitou 5 let panu
k umístění prodejního stánku (trafika) za nájemné
ve výši 400,00 Kč/m2/rok.
RM_2018-39/2
p. p. 2085/3 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout a následně prodat část p. p. 2085/3 (4 020,00 m2), část
st. p. 4861/1 (530,00 m2), část p. p. 3173 (2 230,00 m2) a část p. p. 2087/2 (2 970,00 m2) v k. ú.
Trutnov společnosti Protivítr-invest s.r.o., k výstavbě bytových domů se čtyřmi podlažími s využiStránka 6 z 18

tým podkrovím a možností využití části objektů na občanskou vybavenost dle architektonické studie, která má doporučující stanovisko komise pro výstavbu a rozvoj města za níže uvedených
podmínek:
− nájemní vztah bude uzavřen na dobu určitou do 31.12.2030 za nájemné 29,87 Kč/m2/rok 2018
s 20% meziročním nárůstem oproti nájemnému za předchozí kalendářní rok, počínaje
01.01.2019 a zároveň bude složena jistota 900.000,00 Kč/rok na účet města Trutnova k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy, přičemž úroky z jistoty připadnou městu,
− pozemky budou prodány za nabídnutou kupní cenu 817,50 Kč/m2 + DPH, minimálně však za
cenu v čase a místě obvyklou s tím, že kupní cena bude částečně kryta ze složené jistoty při
splnění podmínek smlouvy. Na účtu města musí vždy zůstat částka jistoty minimálně ve výši
1 mil. Kč,
− prodej pozemků bude realizován ve třech etapách (resp. nyní již ve zbývajících dvou etapách),
vždy v návaznosti na stavební povolení:
1. etapa – pozemky jsou již ve vlastnictví nájemce (stavební povolení již vydáno), kolaudace
stavby bude do 31.12.2021, z toho kolaudace prvního bytového domu postaveného v 1. etapě
bude do 30.08.2018,
2. etapa – stavební povolení do 31.12.2019, kolaudace stavby bude do 31.12.2025,
3. etapa – stavební povolení do 31.12.2024, kolaudace stavby bude do 31.12.2030.
Přesná výměra pozemků prodávaných k realizaci 2. a 3. etapy bude dána geometrickým plánem, který bude součástí kupní smlouvy,
− kupní smlouvy budou podepsány vždy po vydání stavebního povolení a na zakoupených pozemcích bude zřízeno předkupní právo pro město Trutnov za stejných cenových podmínek, a to
za cenu, za jakou město prodá nemovitosti investorovi.
Zájemce na vlastní náklady z pozemků odstraní náletové stromy a keře, demontuje a zlikviduje
zbytky nedokončených staveb, zvláště železobetonových nosných sloupů. V případě nedodržení kteréhokoliv termínu kolaudace dle jednotlivých etap se pronájem prodlouží vždy o rok a nájemce zaplatí smluvní pokutu ve výši 900.000,00 Kč za každý, byť i jen započatý rok prodlení
s termínem kolaudace jednotlivých etap. Smluvní pokutu lze uhradit z poskytnuté jistoty.
Všechny stupně projektové dokumentace i v jejich rozpracovanosti budou konzultovány s Odborem rozvoje města i komisí pro výstavbu a rozvoj města,
*01.02*
se změnou termínu dokončení terénních úprav (čl. II, bod 2. smlouvy č. 280 001) na pronajatých
nemovitostech spočívajících v zarovnání terénu a zatravnění, a to v místech, na kterých v tomto
termínu nebude provedena výstavba bytových domů a komunikací, a to do 31.12.2025,
*01.03*
se změnou termínu kolaudace nové veřejné infrastruktury celé příjezdové komunikace a veřejně
přístupných parkovacích ploch (čl. II, bod 3. smlouvy č. 280 001) a to do 31.08.2018. Ostatní ujednání nájemní smlouvy č. 280 001 zůstávají nezměněna.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
souhlasit s prominutím části smluvní pokuty ve výši 2.340.000,00 Kč společnosti Protivítr-invest
s.r.o. Prominutí smluvní pokuty ve výši 2.340.000,00 Kč bude prominuto za podmínky, že bude do
31.08.2018 dokončena výstavba infrastruktury příjezdové komunikace, veřejně přístupných parkovacích míst pro 1. etapu a kolaudace prvního bytového domu.
RM_2018-40/2
p. p. 149/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 149/8 (60,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Dolní
Promenáda, společnosti STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o., k umístění dvou stavebních
buněk za účelem výstavby AB BSSHOP na p. p. 2472/1, k. ú. Trutnov na dobu určitou, a to od
01.03.2018 do 31.12.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
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RM_2018-41/2
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 18,00 m2) v k. ú. Trutnov Ing.
jako manipulační pás pro údržbu oplocení. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2018-42/2
p. p.
, k. ú. Libeč
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(74,00 m2) v k. ú. Libeč panu
za kupní cenu v místě
a čase obvyklou, min. za 255,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-43/2
st. p.
, p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej st. p.
(18,00 m2) jako pozemek pod stavbou a část p. p.
(cca 830,00 m2)
v k. ú. Lhota u Trutnova panu
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za
250,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-44/2
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 1 100,00 m2) v k. ú. Trutnov paní
za kupní cenu dle znaleckého posudku k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
RM_2018-45/2
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit směnu části p. p.
(cca 145,00 m2) a části p. p.
(cca 85,00 m2) v k. ú. Trutnov
2
v majetku města Trutnova za část p. p.
(cca 303,00 m ) v k. ú. Trutnov v majetku paní
. Směna proběhne bez finančního vyrovnání. Náklady spojené s převodem hradí
smluvní strany každá z ½, náklady na vypracování geometrického plánu hradí paní
.
RM_2018-46/2
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí k p. p.
(1 575,00 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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− stavební plat je stanoven za část p. p.
(500,00 m2) ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH a za
2
část p. p.
(1 075,00 m ) ve výši 2,00 Kč/m2/rok + DPH,
− stavební plat se zřizuje jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby,
− pozemek bude užíván jako zařízení staveniště, včetně umístění dočasných staveb,
− prodej bude realizován po dokončení obvodových zdí a střechy, a to nejpozději do 31.12.2021,
− kupní cena je stanovena za cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však ve výši 250,00 Kč/m2
+ DPH,
− v případě zániku práva stavby nemají oprávnění právo na náhradu za stavbu,
− zatížení práva stavby není povoleno,
− případné prodloužení práva stavby podléhá schválení Zastupitelstvem města Trutnova,
− náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující.
RM_2018-47/2
p. p. 161/8 a další, k. ú. Horní Maršov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 161/8 (75,00 m2), p. p. 163/6 (2 895,00 m2), p. p. 163/7 (55,00 m2), 163/8
(998,00 m2) a p. p. 163/16 (41,00 m2) v k. ú. Horní Maršov obci Horní Maršov za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 100,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující vč. DPH.
RM_2018-48/2
p. p. 40/4 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 40/4 (cca 132,00 m2), části p. p. 40/5 (cca 73,00 m2) jako parkovací stání
a části p. p. 40/7 (cca 9,00 m2) jako pozemek pod přístřeškem na popelnice, vše v k. ú. Poříčí
u Trutnova Společenství vlastníků jednotek Benešova 442-443 v Trutnově za kupní cenu v místě
a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-49/2
p. p. 4034, p. p. 4062, k. ú. Starý Rokytník
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit směnu části p. p. 4034 (62,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník v majetku spol. Suhox, s. r. o., za
část p. p. 4062 (cca 450,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník v majetku města Trutnova.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-50/2
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výpověď paní
z nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p.
(225,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova s tříměsíční výpověďní lhůtou, tj. k 31.03.2018.
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RM_2018-51/2
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 80,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-52/2
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části plochy na plotě u domu čp.
, stojícím na hranici p. p.
v k. ú. Trutnov,
ul.
na dobu určitou 2 roky (tj. do 31.05.2019) panu
k umístění reklamní
plachty o ploše 1,62 m2 za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok + DPH
(tj. 2.430,00 Kč/rok + DPH). Smlouva bude uzavřena mezi Městskými jeslemi Trutnov a panem
.
RM_2018-53/2
st. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(cca 200,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město 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.
neschvaluje
*02.01*
pronájem části st. p.
(cca 100,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město panu
a paní
k soukromým účelům.
RM_2018-54/2
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul.
, panu
(KASSAN KEBAB), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.02.2018 do 14.01.2019
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 15.01.2018 do
2
31.01.2018 ve výši 3,00 Kč/m /den.
RM_2018-55/2
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul.
, paní
(CRAZY DAISY), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 20.02.2018
do 19.02.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.

Stránka 10 z 18

RM_2018-56/2
p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/2 (4,00 m2 + 3,00 m2 – pohledové plochy) v k. ú. Trutnov, ul. Hradební,
společnosti mekkagroup s. r. o., k umístění dvou reklamních bannerů na zábradlí u čp. 11 (po jednom z každé strany) a k umístění reklamního banneru na zábradlí u čp. 13 na dobu určitou, a to od
01.02.2018 do 31.12.2018 za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok + DPH s tím,
že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2213/2
(4,00 + 3,00 m2 pohledové plochy) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.01.2018 do 31.01.2018 ve výši
1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok + DPH. Nájemci je povoleno dát předmět nájmu do podnájmu třetím osobám.
RM_2018-57/2
p. p. 2271/5, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2271/5 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Polská, společnosti Pivní bar u Truta
s. r. o., k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.02.2018 do 31.12.2018
za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za
bezesmluvní užívání části p. p. 2271/5 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.01.2018 do
31.01.2018 ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2018-58/2
p. p. 2271/5, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2271/5 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Polská, společnosti Hostinec u Kopeckých, spol. s r. o., k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.02.2018 do
31.12.2018 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2271/5 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
01.01.2018 do 31.01.2018 ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2018-59/2
Nájemní smlouva Česká lesnická akademie Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se změnou v čl. VIII. nájemní smlouvy č. 270 050 dle předloženého návrhu.
RM_2018-60/2
p. p. 413/1, k. ú. Starý Rokytník
rada města
bere na vědomí
*01.01*
nájemní vztah mezi městem Trutnovem a společností FARMERS spol. s r.o., na p. p. 413/1
v k. ú. Starý Rokytník, který přešel na město Trutnov na základě Smlouvy o bezúplatném převodu
pozemku č. 1010991754.
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POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2018-61/2
p. p. 876/6, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 876/6 (cca 18,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Kryblická, společnosti POPAS CZ,
s. r. o., k umístění lešení za účelem opravy balkonů domu čp. 293-294 na dobu určitou, a to od
01.02.2018 do 31.05.2018.
RM_2018-62/2
Smlouva o spolupráci – MEBYS Trutnov s.r.o.
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením Smlouvy o marketingové spolupráci a poskytnutí služeb mezi firmou MEBYS Trutnov
s.r.o. a Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda na dobu určitou do 30.06.2018 dle předložených
smluvních podmínek.
RM_2018-63/2
p. p. 1253, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením Smlouvy o výpůjčce č. 270 106 uzavřené za účelem umístění reklamy Radia Černá
Hora k 30.01.2018.
RM_2018-64/2
p. p. 1515/13, 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. 1515/13 (v šíři 18,50 cm, celkem 10,80 m2) s Bytovým družstvem Náměstí Osvobození. Stavebník se zavazuje provést stavbu v termínu do 30.11.2020. Zateplení bude provedeno nad
podezdívku domu.
RM_2018-65/2
p. p. 776/6 a p. p. 1935/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační a vodovodní přípojky na části
p. p. 776/6 a p. p. 1935/1 k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu 128,00 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_2018-66/2
p. p. 2228/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující st. p. 4910 v k. ú. Trutnov v majetku společnosti GAST-PRO, s. r. o., spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na
části p. p. 2228/2 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 6,00 m2. Jednotková cena činí
133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2018-67/2
Smlouva o spolupráci – MEBYS Trutnov s.r.o.
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením Smlouvy o spolupráci při zabezpečení podpůrně rehabilitačních programů poskytovaných pojišťovnám mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou dle předloženého znění.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-68/2
Žádost o byt mimo "Zásady č. 4/2015..." (
)
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s přidělením bytu mimo „Zásady č. 4/2015 Postup při pronájmu obecních bytů“ paní
, trv. bytem
.
souhlasí
*02.01*
s přidělením holobytu
o vel. 0 + 1, paní
, na dobu určitou 6 měsíců.
RM_2018-69/2
Žádost o zapůjčení holobytu (
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s přidělením holobytu
.

)

pro pana

RM_2018-70/2
Žádost o zapůjčení holobytu (
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s přidělením holobytu
.
RM_2018-71/2
Žádost o zapůjčení holobytu (
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s přidělením holobytu
.
RM_2018-72/2

, trv. bytem

, trv. bytem

)

pro paní

, trv. bytem

pro pana

, trv. bytem

)

, č. b.

rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese
základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníka:

, č. b. , 3. podlaží o vel. 1 + 1 na
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1.
2.

o vel. 1 + 1, standardní byt
Měs. nájemné Délka 1. platebního období
7.100,00 Kč
10 měsíců
6.701,00 Kč
6 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_2018-73/2
Žádost o přidělení bytu mimo "Zásady č. 4/2015..." (
))
rada města
souhlasí
*01.01*
s přidělením bytu mimo „Zásady č. 4/2015 Postup při pronájmu obecních bytů“ o vel. 0 + 1 (1 + 1)
panu
), trv. bytem
, kde bude
nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu neurčitou.
RM_2018-74/2
Žádost o uzavření nájemní smlouvy (
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením nájemní smlouvy na byt Trutnov,
s paní
, trv. bytem
4.715,00 Kč na dobu neurčitou.

)

, č. b. , 2. podlaží o vel. 1 + 3
, za měsíční nájemné

MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2018-75/2
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Krakonošovo nám. 129 oprava dvou bytů” – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Krakonošovo nám. 129 oprava
dvou bytů“,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise ve složení: Ing. Petr Gaisler, Ing. Jiří Drašar, pan Jan Maršík a náhradnice paní
Kateřina Konrádová, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Radek Hojný, Ing. Petr Gaisler, Ing. Ivo
Petera, pan Jan Maršík a náhradník Ing. Jiří Drašar, k provádění běžných úkonů v předmětném
výběrovém řízení, konkrétně k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení a k posouzení,
zda jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní důvody vyloučení účastníků výběrového řízení, to vše včetně všech úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že
u účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků výběrového řízení navržených komisí k vyloučení z účasti ve výběrovém řízení) na prvním a druhém
místě, nejsou naplněny obligatorní důvody k jejich vyloučení z účasti ve výběrovém řízení.
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pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele MEBYS 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.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-76/2
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Dotkni se křídel z.s., IČ 06467521, čp. 216,
542 13 Jívka, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním kulturně vzdělávacích akcí k 50. výročí sokolnictví v roce
2017 (výdaje na prezentační tiskopisy, potřeby pro dravce, cestovné, výdaje na materiál pro výrobu 7 přepravních boxů pro dravce a 3 výstavních stojanů, odměny za prezentaci, dezinfekční prostředky, telefon apod.),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Dotkni se křídel z.s., IČ 06467521, čp. 216, 542 13 Jívka, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Konfederaci politických vězňů České republiky,
IČ 00417581, Škrétova 44/6, 120 00 Praha, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace
výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s celostátním setkáním politických vězňů
"Jáchymovské Peklo", "Svatý Hostýn", "Klášter Teplá", pobočky 62 Trutnov v roce 2018,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Konfederaci politických vězňů České republiky, IČ 00417581, Škrétova 44/6, 120 00 Praha, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč pro Ostrov přírody z.s., IČ 03748308, Kostelecká 542,
542 33 Rtyně v Podkrkonoší, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním akce "Slavnosti" (výdaje na odborné
lektory, propagační materiál, materiál na výzdobu areálu a tvoření) v rámci programu Dětského
lesního klubu Ostrov přírody v návaznosti na roční období v roce 2018,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Ostrov přírody z.s., IČ 03748308, Kostelecká 542, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, dle předloženého vzoru.
RM_2018-77/2
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) –
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč pro pana
, bytem
, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním "Mikulášské besídky" v sále restaurace Družba v roce 2017,
včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2018-78/2
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Mateřské centrum KAROlínka z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro Mateřské centrum KAROlínka z.s.,
IČ 69863938, Školní 13, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše neStránka 15 z 18

definované – částečná úhrada výdajů spojených s provozem Mateřského centra KAROlínka v roce
2018 (nájemné, energie, voda, teplo apod.),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Mateřské centrum KAROlínka z.s., IČ 69863938, Školní 13,
Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2018-79/2
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Trutnov trails, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změnu termínu čerpání dotace č. 130/17 do 30.06.2018 a vyúčtování dotace do
30.09.2018 schválené Zastupitelstvem města Trutnova svým usnesením č. ZM_2017-99/3 pro
Trutnov trails, z.s., IČ 02931788, Lhotecká 567, Trutnov,
*01.02*
schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě pro Trutnov trails, z.s., IČ 02931788, Lhotecká 567,
Trutnov, dle předloženého znění.
RŮZNÉ
RM_2018-80/2
VZ "Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci čp. 73 Horská, Trutnov" – schválení
výsledku výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci čp.
“, systémové číslo VZ:
, konkrétně účastníka č. 3
– Ing. arch.
,
, IČ
, nabídková cena
547.000,00 Kč (není plátce DPH) k realizaci zakázky,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. Ing. arch.
,
2. T E K T U M , spol. s r.o., Horská 72, 541 01 Trutnov, IČ 47454024,
3. Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice, IČ 48168017,
4. IGNIS archbau s.r.o., Kovanická 92, 290 01 Poděbrady – Přední Lhota, IČ 06513212,
5. JANSA PROJEKT s.r.o., Horní Nemojov 374, 544 01 Nemojov, IČ 27539679.
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,
*02.02*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, 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 konečném pořadí; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu
všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.
RM_2018-81/2
VZ "Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci bazénu Letního koupaliště Trutnov" – zadávací podmínky
rada města
ruší
*01.01*
výběrové řízení k veřejné zakázce „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci bazénů
Letního koupaliště Trutnov“, systémové číslo VZ: P18V00000013.
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pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k podepsání písemností s tím souvisejících.
*02.02*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
schvaluje
*03.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Zhotovení projektové dokumentace
na rekonstrukci bazénů Letního koupaliště Trutnov“, systémové číslo VZ: P18V00000013,
*03.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*03.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*03.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Miroslav Franc, Michaela Třeštíková, DiS.
a Ing. Lucie Novotná,
*03.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, pan Michal Šubrt, Ing. Miroslav
Franc, Michaela Třeštíková, DiS. a Ing. Lucie Novotná, 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.
RM_2018-82/2
Žádost o záštitu a bezplatné použití loga města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se záštitou Krkonošského veletrhu,
*01.02
s bezplatným použitím loga města Trutnova na tiskovinách vydaných ke Krkonošskému veletrhu.
RM_2018-83/2
Žádost o bezplatné použití znaku města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova na realizaci a prezentaci akce „OlfinCar Trutnovský
půlmaratón“, který se bude konat 27.05.2018.
RM_2018-84/2
Užívání programového vybavení VEMA a.s.
rada města
schvaluje
*01.01*
užívání programového vybavení VEMA – modulů „Mzdy, Personalista, ELD, RNP, KZP, Systemizace a Vzdělávání“, který je na MěÚ Trutnov již užíván od roku 1992.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, zajištěním smluvního vztahu na užívání programového vybavení VEMA na další roky.
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RM_2018-85/2
První občan města roku 2018
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,00 Kč prvnímu občanu města Trutnova narozenému v roce 2018, kterým je
, nar. 01.01.2018 v Trutnově.
RM_2018-86/2
Dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze
rada města
souhlasí
*01.01*
s podáním dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20.11.2017, č.j.
55Co355/2017-84.
RM_2018-87/2
Zastupování města Trutnova v konkursní komisi pro výběr ředitele školy
rada města
navrhuje
*01.01*
Radě Královéhradeckého kraje jmenovat za město Trutnov členem konkursní komise pro výběr
ředitele:
− Vyšší odborné školy zdravotnické, Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie s hlasem
poradním místostarostu města Trutnova Mgr. Tomáše Hendrycha,
− Střední školy gastronomie a služeb s hlasem poradním místostarostku města Trutnova
Ing. Hanu Horynovou.
RM_2018-88/2
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací
obvod ORP Broumov – Trutnov uzavřené dne 19.10.2015
rada města
souhlasí
*01.01*
se zněním níže uvedeného „Dodatku ke smlouvě o dílo č. 2 – vyhotovení lesní hospodářské osnovy (dále jen LHO) pro zařizovací obvod Broumov – Trutnov“ na období 10 let s platností od
01.01.2017 do 31.12.2026.
RM_2018-89/2
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 05.02.2018 od 15:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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