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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-450/10
Krakonošovo nám. čp. 16
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 16 Krakonošovo nám.
v Trutnově, umístěné v 1. NP (vchod z ulice Na Struze) o celkové výměře 39,96 m2 (2 místnosti
14,43 m2 a 25,53 m2) paní Blance Horákové, BBA, IČ 63183803, na dobu určitou 5 let, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem skladování zboží pro kulturní akce
a sportovní akce. 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.
Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy, obsahující
zejména výši nabízeného nájemného, do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě je
i paní Blanka Horáková, BBA, oprávněna svou nabídku případně ještě navýšit. Nájemce bude poté
doporučen radě města dle výše nabídnutého nájemného. Nepodá-li nabídku žádný zájemce o pronájem a nedojde-li ani k navýšení původně nabízeného nájemného paní Blankou Horákovou, BBA,
bude jako nájemce doporučena radě města paní Blanka Horáková, BBA, (s tím, že jí nabízené
nájemné není nižší než nájemné v daném místě a čase obvyklé).
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RM_2018-451/10
Národní čp. 199 (kancelář č. 4, 5 a 6)
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání – kanceláře č. 4, 5 a 6
o celkové výměře 53,15 m2 v objektu čp. 199 v ulici Národní v Trutnově, umístěné 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)
pobočnému spolku SERVISNÍ CENTRUM SPORTU ČUS TRUTNOV, Národní 199, 541 01 Trutnov, do společného nájmu se stávajícími nájemci Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s.,
IČ 00435813 a Okresní fotbalový svaz TRUTNOV, IČ 22882863, za účelem zřízení kanceláře
a sídla spolku. Pobočný spolek SERVISNÍ CENTRUM SPORTU ČUS TRUTNOV, Národní 199,
541 01 Trutnov je organizační složkou hlavního spolku Česká unie sportu, z. s., IČ 00469548.
RM_2018-452/10
Poříčská čp. 360 (restaurace Dvoračka)
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města udělit souhlas s převodem pronájmu prostor sloužících podnikání
– pozemku st. p. 3643, jehož součástí je stavba občanského vybavení čp. 360 v ul. Poříčská,
v k. ú. a v obci Trutnov, ze stávajícího nájemce pana Radka Raineta, IČ 61242403, na společnost
Dvoračka Trutnov s. r. o., IČ 07099339, se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha 1-Staré Město, za
stejných smluvních podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 01.07.2018, za účelem provozování restauračního zařízení. Nájemce provede na vlastní
náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
RM_2018-453/10
Školní čp. 13 (budova ZUŠ)
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 13 Školní ul. v Trutnově umístěné ve 3. NP o celkové výměře 25,80 m2 (učebna č. 9), panu Martinu Ličkovi,
IČ 65215265, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem provozování opravny hudebních nástrojů. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy, obsahující
zejména výši nabízeného nájemného, do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě je
i pan Martin Lička oprávněn svou nabídku případně ještě navýšit. Nájemce bude poté doporučen
radě města dle výše nabídnutého nájemného. Nepodá-li nabídku žádný zájemce o pronájem
a nedojde-li ani k navýšení původně nabízeného nájemného panem Martinem Ličkou, bude jako
nájemce doporučen pan Martin Lička (s tím, že jím nabízené nájemné není nižší než nájemné
v daném místě a čase obvyklé).
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-454/10
Bulharská čp. 55
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 55 v ul. Bulharská v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 103,69 m2 (prodejna 57,65 m2, 2 výlohy
o celkové výměře 4,05 m2, předsíň 1,37 m2, WC 1,27 m2, sklad 39,35 m2) na období od
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01.06.2018 do 01.06.2023 s paní Danou Vladykovou, IČ 72925353, za nájemné ve výši
184.152,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování prodejny bytového textilu a doplňků.
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.
NEBYTOVÉ PROSTORY – RŮZNÉ
RM_2018-455/10
PKS Bojiště Trutnov (jmenování investiční komise)
rada města
ruší
*01.01*
usnesení rady města č. RM 2007_932/15 v celém znění.
jmenuje
*02.01*
investiční komisi pro areál PKS Bojiště ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Radek Hojný za
majitele, pan Roman Dorňák za nájemce, za účelem posuzování investičních akcí, oprav a údržby
v areálu PKS Bojiště. Investiční komise bude pracovat v souladu s nájemní smlouvou ev.
č. 0093/O/M/18 ze dne 05.03.2018 uzavřenou mezi městem Trutnovem a společností Bojiště
s. r. o., IČ 06595103.
RM_2018-456/10
kaple Svaté Tekly v obci Babí (výpůjčka)
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku pozemku st. p. 129/1, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez čp./č. e. (kaple
Svaté Tekly), v Trutnově, v k. ú. Babí, Spolku občanů Babí, z.s., IČ 22713174, se sídlem Babí 137,
541 02 Trutnov, na dobu určitou od 15.05.2018 do 28.05.2018. Náklady za služby spojené s užíváním prostor hradí půjčitel,
*01.02*
smlouvu o výpůjčce nemovitosti a věcí movitých v předloženém znění.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-457/10
p. p. 1823/16, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1823/16 (cca 200,00 m2) v k. ú. Horní Staré
Město na dobu určitou 5 let paní Zdence Valáškové, z toho 176,00 m2 k zahrádkářským účelům za
nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok, 16,00 m2 k umístění stávající kůlny a 8,00 m2 k umístění posezení
za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok.
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RM_2018-458/10
p. p. 602/76, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č. 016 022 na pronájem p. p. 602/76 (71,00 m2) v k. ú. Trutnov,
uzavřené s panem Karlem Krásou dohodou ke dni 30.06.2018.
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 602/76 (71,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou manž. Drahomíře a Vladimíru Pechanovým k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
5,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-459/10
p. p. 933/14, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 933/14 (cca 105,00 m 2) v k. ú. Horní Staré
Město na dobu neurčitou Společenství vlastníků jednotek Rozmarýnová 444-445, Trutnov 4, k zahrádkářským účelům (oplocené okrasné záhonky) za nájemné ve výši 3,00 Kč/m 2/rok s tím, že
jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-460/10
p. p. 2198/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2198/4 (cca 25,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let panu Ladislavu Nývltovi k vybudování a následné údržbě sjezdu za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok s tím, že nájemce bude sjezd udržovat a opravovat na vlastní náklady.
RM_2018-461/10
p. p. 2119/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2119/1 (cca 320,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu určitou 5 let panu Petru Hlaváčovi, z toho 30,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve
výši 5,00 Kč/m2/rok, 284,00 m2 k údržbě pozemku za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/rok a 6,00 m2
k umístění kotce pro psa za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či
výsadba stromů není povolena.
RM_2018-462/10
p. p. 314 a p. p. 304/1, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 314 (644,00 m2) a p. p. 304/1 (3 362,00 m2) v k. ú.
Voletiny na dobu neurčitou panu Michalu Šantrochovi k chovu zvířat za nájemné ve výši
0,20 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2018-463/10
p. p. 2903, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č. 017 002 na pronájem části p. p. 2903 (19,00 m2) v k. ú. Trutnov
uzavřené s Ing. Janou Korbelovou dohodou ke dni 30.06.2018,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout části p. p. 2903 (cca 19,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let panu Štěpánu Allmerovi, z toho 13,00 m2 k zahrádkářským účelům a 6,00 m2 k umístění kůlny za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů
musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-464/10
p. p. 1425/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č. 280 058 na pronájem p. p. 1425/4 (1 499,00 m2) v k. ú. Trutnov
uzavřené s paní Ivonou Dastichovou dohodou ke dni 30.06.2018,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1425/4 (1 499,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
neurčitou Mgr. Miloši Novotnému k rekreačním účelům za nájemné ve výši 2.998,00 Kč/rok s tím,
že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-465/10
st. p. 4955, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem st. p. 4955 (13,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let paní Zuzaně Mertlíkové
k umístění stávajícího stánku za nájemné ve výši 600,00 Kč/m2/rok.
RM_2018-466/10
p. p. 583/2, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 583/2 (cca 65,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou na dobu neurčitou paní
Lence Jörkové za účelem využití jako sjezd a zeleň za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že
jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-467/10
p. p. 2202/5, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2202/5 (cca 20,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let Českému hydrometeorologickému ústavu k umístění a provozu stávající monitorovací stanice kvality ovzduší
o velikosti 2,00 x 2,00 m za nájemné ve výši 30,00 Kč/m2/rok.
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RM_2018-468/10
p. p. 332/4, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 332/4 (1 985,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou paní Evě Aubrechtové 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_2018-469/10
p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2189/28 (60,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let paní Evě Hanákové
k zahrádkářským účelům, z toho 42,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
5,00 Kč/m2/rok a 18,00 m2 k umístění stávající chatky za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že
jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-470/10
p. p. 147, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 147 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, nábřeží Václava Havla, společnosti SIAM
evolution s. r. o. (MASÁŽE), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
25.05.2018 do 24.05.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-471/10
p. p. 1515/12, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1515/12 (cca 4,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. M. Gorkého, panu Aleši Dubovi (VINOTÉKA MEZI ŘÁDKY), k umístění dvou stolků a čtyř židlí pro venkovní posezení před vinotékou
na dobu určitou, a to od 01.06.2018 do 30.09.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-472/10
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti PRATR a. s.,
k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.06.2018 do 31.03.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/3 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.04.2018 do
31.05.2018 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-473/10
p. p. 788/25, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájmu k p. p. 788/25 (564,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova s panem Janem Kusým
dohodou k 30.06.2018.
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RM_2018-474/10
p. p. 1507/12 a p. p. 1507/13, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
umístění pergoly (cca 20,00 m2) na části p. p. 1507/12 (123,00 m2) a části p. p. 1507/13 (8,00 m2)
v k. ú. Trutnov panu Michalu Klepeštovi za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv
další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
souhlasí
*02.01*
s vykácením starých křovin a vysázení nových, vytrháním stávajících pařezů, kamenů, s úpravou
trávníku, s vysázením tújí podél plotu a s případnou opravou stávajícího oplocení na části
p. p. 1507/12 (123,00 m2) a části p. p. 1507/13 (8,00 m2) v k. ú. Trutnov, které jsou pronajaty na
základě nájemní smlouvy č. 017 088 panu Michalu Klepeštovi. Tyto úpravy provede nájemce na
své náklady s tím, že po ukončení nájmu nebude zhodnocení pozemku nájemci uhrazeno.
RM_2018-475/10
p. p. 150/4, k. ú. Trutnov
rada města
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 150/4 (cca 30,00 m2) v k. ú. Trutnov společnosti 3P EKONOM s. r. o., ke zřízení přístupového chodníku k budoucí provozovně.
RM_2018-476/10
p. p. 2539/2, k. ú. Trutnov
rada města
neschvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 2539/2 (12,00 m2) v k. ú. Trutnov paní Věře Vágnerové za účelem manipulační plochy (parkování), jedná se o veřejnou plochu.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2018-477/10
p. p. 2202/14, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 2202/14 (cca 1,50 m 2) v k. ú.
Trutnov (LV 10001) se Společenstvím vlastníků Zámečnická 477-481, Trutnov, za následujících
podmínek:
 pozemek bude užíván výhradně za účelem provedení zateplení fasády boční stěny domu
čp. 477-481 na st. p. 1814 v k. ú. Trutnov ve spoluvlastnictví jednotlivých členů SVJ,
 provedené úpravy na domu budou součástí domu a stavebník nebude mít k pozemku pod
stavbou zateplení, který tvoří veřejné prostranství, žádná zvláštní práva,
 stavba bude dokončena do 30.11.2019.
RM_2018-478/10
p. p. 2949/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést přístavbu a užívat prostor nad p. p. 2949/1
(cca 13,00 m2) v k. ú Trutnov se společností MODELA Trutnov s.r.o. Stavebník se zavazuje provést stavbu v termínu do 31.10.2019.
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RM_2018-479/10
p. p. 352/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 352/1 v k. ú.
Trutnov spočívajícího v právu uložení a provozování ochranného pásma stožáru a zemního kabelového vedení veřejného osvětlení s vlastníkem pozemku s manž. Lubošem a Mgr. Hedvikou Stolínovými v celkovém rozsahu 9,00 m2. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
RM_2018-480/10
p. p. 359/19, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 359/19 v k. ú. Trutnov spočívajícího v právu uložení a provozování ochranného pásma zemního kabelového vedení
veřejného osvětlení s vlastníkem pozemku s paní Helenou Tytorovou v celkovém rozsahu 5,00 m2.
Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
RM_2018-481/10
p. p. 359/17, p. p. 359/20, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 359/17
a p. p. 359/20 v k. ú. Trutnov spočívajícího v právu uložení a provozování ochranného pásma
zemního kabelového vedení veřejného osvětlení s vlastníkem pozemku s manž. Ing. Janem a Jaroslavou Rouskovými v celkovém rozsahu 73,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2018-482/10
p. p. 359/16, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 359/16 v k. ú. Trutnov spočívajícího v právu uložení a provozování ochranného pásma stožáru a zemního kabelového vedení veřejného osvětlení s vlastníkem pozemku s panem Ivanem Tancibudkem v celkovém
rozsahu 40,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2018-483/10
p. p. 359/15, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 359/15 v k. ú. Trutnov spočívajícího v právu uložení a provozování ochranného pásma zemního kabelového vedení
veřejného osvětlení s vlastníkem pozemku s manž. Ing. Waltrem a Darinou Hudecovými v celkovém rozsahu 69,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2018-484/10
p. p. 359/4, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 359/4 v k. ú.
Trutnov spočívajícího v právu uložení a provozování ochranného pásma zemního kabelového vedení veřejného osvětlení s vlastníkem pozemku společností FARMERS spol. s r. o., v celkovém
rozsahu 24,00 m2. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2018-485/10
st. p. 582, p. p. 409/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části st. p. 582 a p. p. 409/1
v k. ú. Trutnov spočívajícího v právu uložení a provozování ochranného pásma zemního kabelového vedení veřejného osvětlení s vlastníkem pozemku s paní Zdeňkou Voltrovou a paní Jaroslavou Zahradníkovou v celkovém rozsahu 53,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2018-486/10
p. p. 409/2, p. p. 409/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 409/2 a p. p. 409/3
v k. ú. Trutnov spočívajícího v právu uložení a provozování ochranného pásma stožáru a zemního
kabelového vedení veřejného osvětlení s vlastníkem pozemku manž. Vladimírem a Ing. Bc. Alenou Zahradníkovými v celkovém rozsahu 64,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2018-487/10
p. p. 2586, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 2586 v k. ú. Trutnov spočívajícího v právu uložení a provozování ochranného pásma zemního kabelového vedení
veřejného osvětlení s vlastníkem pozemku panem Jiřím Boháčem (podíl ¼ ) a Mgr. Ludmilou Boháčovou (podíl ¼) a zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části
p. p. 2586 v k. ú. Trutnov s vlastníkem pozemku panem Zdeňkem Vaňousem (podíl ½) v celkovém
rozsahu 20,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2018-488/10
p. p. 365/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 365/3 v k. ú. Trutnov spočívajícího v právu uložení a provozování ochranného pásma zemního kabelového vedení
veřejného osvětlení s vlastníkem pozemku s Mgr. Ludmilou Boháčovou (podíl ½) a zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 365/3 v k. ú. Trutnov
s vlastníkem pozemku panem Zdeňkem Vaňousem (podíl ½) v celkovém rozsahu 2,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
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RM_2018-489/10
p. p. 379, k. ú. Střítež u Trutnova
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. 379 v k. ú. Střítež
u Trutnova v celkovém rozsahu cca 140,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2018-490/10
p. p. 925/2 a další, k. ú. Trutnov
rada města
neschvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch pana Tomáše Belky spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na části 925/2, p. p. 925/4 a p. p. 2285/2 v k. ú. Trutnov.
RM_2018-491/10
p. p. 350 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., na části
p. p. 350, p. p. 2242/5 a p. p. 2248/1 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování
kabelového vedení NN v celkovém rozsahu 362,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2018-492/10
p. p. 86/3, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
neschvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování vrchního vedení NN na části p. p. 86/3 v k. ú. Střítež u Trutnova.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-493/10
Jihoslovanská čp. 32, č. b. 1 (žádost o snížení nájemného)
rada města
schvaluje
*01.01*
snížení měsíčního nájemného o 3.000,00 Kč u bytu Jihoslovanská čp. 32, č. b. 1, 2. podlaží, kde
nájemcem bytu je pan Josef Petružálek, z důvodu přetrvávajících technických problémů v bytě.
Snížení nájemného bude do doby provedení opravy střechy domu Jihoslovanská čp. 32, Trutnov.
RM_2018-494/10
M. Gorkého čp. 263 (žádost o umístění sídla spolku)
rada města
schvaluje
*01.01*
umístění sídla spolku Tréninkové centrum PK Sport, z.s., na adrese M. Gorkého čp. 263, Trutnov,
kde zástupcem společnosti je paní Jana Povejšilová, bytem M. Gorkého čp. 263, Trutnov.
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RŮZNÉ
RM_2018-495/10
VZ "Vestavba výtahu v budově Muzea Podkrkonoší" – zrušení výběrového řízení
rada města
ruší
*01.01*
výběrové řízení k veřejné zakázce "Vestavba výtahu v budově Muzea Podkrkonoší", systémové
číslo VZ: P18V00000027.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k podepsání písemností s tím souvisejících.
schvaluje
*03.01*
vypsání nového výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Vestavba výtahu
v budově Muzea Podkrkonoší“, systémové číslo VZ: P18V00000070,
*03.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce v původním znění,
*03.03*
zveřejnění výzvy na profilu zadavatele a okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení:
 BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758,
 INFRASTAV s.r.o., Elektrárenská 537, Poříčí, 541 01 Trutnov, IČ 27511677,
 Serbousek Luboš, Trutnov Bojiště 53, IČ 14562057,
 Stavebně dopravní Trutnov, s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov, IČ 64255352,
 STAKO Červený Kostelec s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec,
IČ 45536422,
 Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice, IČ 13585240,
 Unihal s.r.o., tř. T. Bati 1766, 765 02 Otrokovice, IČ 03138089,
 VALDHANS s.r.o., Liberecká 60, 470 01 Česká Lípa, IČ 27321894,
*03.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Miroslav Franc, pan Vlastimil Grof
a Ing. Lucie Novotná,
*03.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, PhDr. Vlastimil Málek, Ing. Miroslav
Franc, pan Vlastimil Grof 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.
pověřuje
*04.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2018-496/10
VZ "Rekonstrukce mostu Babí" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce mostu
Babí“, systémové číslo VZ: P18V00000017.
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
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*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Miroslav Franc, pan Raimund Gloss,
Ing. Lucie Novotná,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, pan Michal Šubrt, Ing. Miroslav
Franc, pan Raimund Gloss, 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.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2018-497/10
Termíny realizací akcí financovaných z účelových prostředků TST v roce 2018
rada města
bere na vědomí
*01.01*
termíny realizací akcí financovaných z účelových prostředků Technických služeb Trutnov, s.r.o.,
v roce 2018.
RM_2018-498/10
Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb ke smlouvě uzavřené se společností
RENTEL, a. s., se sídlem Pod Třešněmi 1120/18a, Praha 5, dne 26.09.2017.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb.
RM_2018-499/10
Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb ke smlouvě uzavřené se společností
KRUCEK, s. r. o., se sídlem Zahradní 341, Čekanice, 390 02 Tábor, dne 26.01.2018.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb.
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RM_2018-500/10
Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb ke smlouvě uzavřené se společností
KRUCEK, s. r. o., se sídlem Zahradní 341, Čekanice, 390 02 Tábor, dne 30.11.2017.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb.
RM_2018-501/10
VZ „Rekonstrukce kuchyně MŠ Kryblická 423, Trutnov“ – zadávací podmínky
rada města
ruší
*01.01*
výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce kuchyně MŠ Kryblická 423, Trutnov“, systémové číslo VZ: P18V00000028.
pověřuje
*02.01*
Bc. Priputenovou, ředitelku mateřské školy, k podepsání písemností s tím souvisejících,
souhlasí
*03.01*
s vypsáním výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce kuchyně MŠ Kryblická 423, Trutnov“, systémové číslo VZ: P18V00000062,
*03.02*
se zadávacími podmínkami k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*03.03*
se jmenováním komise pro otevírání obálek ve složení: Bc. Vladimíra Priputenová, Bc. Monika
Jansová, Hana Máslová, DiS.,
*03.04*
se jmenováním hodnotící komise ve složení: Bc. Vladimíra Priputenová, Mgr. Tomáš Hendrych,
pan Michal Šubrt, Bc. Monika Jansová, 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.
pověřuje
*04.01*
Bc. Priputenovou, ředitelku mateřské školy, k rozhodování o změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných
námitkách.
RM_2018-502/10
Řídící skupina KPSS
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu ve složení Řídící skupiny procesu komunitního plánování sociálních služeb na území města
Trutnova dle předloženého návrhu.
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RM_2018-503/10
Petice – autobusová zastávka a přechod pro chodce Volanov
rada města
bere na vědomí
*01.01*
II. petici za zřízení přechodu pro chodce u Horní zastávky u průmyslové zóny Volanov a posunutí
dřevěné zastávky.
RM_2018-504/10
Petice – zamítnutí výstavby zařízení operátora Vodafone Czech republic a. s., v lokalitě
Trutnov, Horní Staré Město
rada města
bere na vědomí
*01.01*
Petici odmítnutí výstavby zařízení operátora Vodafone Czech Republic a. s., v lokalitě Trutnov,
Horní Staré Město.
RM_2018-505/10
Organizační opatření v souvislosti s účinností nařízení GDPR
rada města
schvaluje
*01.01*
Organizační opatření č. 2/2018, Zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení GDPR,
Organizační opatření č. 4/2018, Organizační řád Městského úřadu Trutnov,
Organizační opatření č. 5/2018, Bezpečnost IT.
pověřuje
*02.01*
MěÚ Trutnov k zaslání výzvy příspěvkovým organizacím zřizovaným městem Trutnovem a obchodním společnostem s majetkovou účastí města Trutnova o nutnosti zajistit ochranu osobních
údajů v souladu s obecně závaznými předpisy.
RM_2018-506/10
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 28.05.2018 od 15:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta
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