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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-751/16
Palackého čp. 77
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 77 Palackého ul. v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové 114,83 m2 (2 místnosti 20,20 m2 a 48,43 m2, 1 kancelář 8,54 m2, 1 sklad
13,00 m2, 3 chodby o celkové výměře 16,35 m2, 1 WC 1,93 m2, 1 umývárna 1,31 m2 a 1 kotelna
5,07 m2) s paní Monikou Werner dohodou ke dni 20.06.2018.
bere na vědomí,
*02.01*
že nebude realizováno usnesení Rady města Trutnova č. RM 2018-588/13 ze dne 18.06.2018.
souhlasí
*03.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 77 Palackého ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové 114,83 m2 (2 místnosti 20,20 m2 a 48,43 m2, 1 kancelář
8,54 m2, 1 sklad 13,00 m2, 3 chodby o celkové výměře 16,35 m2, 1 WC 1,93 m2, 1 umývárna
1,31 m2 a 1 kotelna 5,07 m2) 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.
RM_2018-752/16
Krakonošovo nám. čp. 129 (nebytový prostor č. 106)
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 129 Krakonošovo nám.
v Trutnově umístěné v 1. NP o celkové výměře 57,80 m2 (1 prodejna 27,80 m2, 2 výlohy o celkové
výměře 3,50 m2, 1 kancelář 7,20 m2, 1 kuchyňka 5,50 m2 a 1 sklad 13,80 m2), paní Monice Vízdalové, IČ 73643254, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování baru a restaurační činnosti. Nájemce provede na vlastní náklady
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úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení
nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
RM_2018-753/16
Krakonošovo nám. čp. 129 (nebytový prostor č. 103)
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 129 Krakonošovo nám.
v Trutnově umístěné v 1. NP o celkové výměře 62,62 m2 (1 bar 29,16 m2, 1 sklad 7,92 m2, 1 chodba 2,70 m2, 1 komora 4,68 m2, 5 WC o celkové výměře 10,16 m2 a 1 sklep 8,00 m2), paní Monice
Vízdalové, IČ 73643254, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování baru a restaurační činnosti. 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.
RM_2018-754/16
Krakonošovo nám. čp. 67
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města převést právo nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 67 Krakonošovo nám. v Trutnově, umístěných v 1. NP, 2. NP a 1. PP o celkové výměře 259,81 m 2: 1. NP
+ mezipatro o výměře 193,40 m2 (místnost 91,50 m2, místnost 6,20 m2, WC návštěvníků – ženy
3,20 m2, WC návštěvníků – imobilní + ženy 3,20 m2, WC návštěvníků – muži 6,40 m2, úklidová
komora 1,20 m2, kancelář 15,30 m2, místnost 31,90 m2, schodiště na meziprostor 25,00 m2, 2 výlohy 9,50 m2), 2. NP (sklad + schodiště o výměře 31,06 m2), 1. PP o výměře 35,35 m2 (chodba
+ schodiště 5,60 m2, chodba 11,00 m2, sklad 10,00 m2, šatna zaměstnanců 4,35 m2, sprcha zaměstnanců 2,60 m2, WC zaměstnanců 1,80 m2) ze stávajícího nájemce společnosti Solvent ČR
s. r. o., IČ 25069497, na společnost Teta drogerie a lékárny ČR s. r. o., IČ 26148579, za stejných
smluvních podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od
01.10.2018, za účelem provozování prodejny drogerie a kosmetiky. Nájemce provede na vlastní
náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-755/16
Krakonošovo nám. čp. 23
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 23 Krakonošovo nám. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 27,25 m2 (1 prodejna 24,11 m2,
1 výloha 1,14 m2 a 1 WC 2,00 m2) na období od 01.08.2018 do 01.08.2023 s paní Ivanou Koutovou, IČ 63180073, za nájemné ve výši 76.300,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je
provozování prodejny oděvů 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,
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 pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
RM_2018-756/16
PKS Bojiště – dodatek k nájemní smlouvě na rozšíření předmětu nájmu
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 0093/O/M/18, uzavřené mezi městem Trutnovem a společností Bojiště s. r. o., IČ 06595103, dne 05.03.2018. Předmětem dodatku bude nově pozemek
st. p. 4811 o výměře 411,00 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rozestavěná stavba bez způsobu využití, pozemek st. p. 4810 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. 2509, část oplocení areálu v délce 450,00 m na pozemcích
p. p. 1793/1, p. p. 1799/1, p. p. 1799/2 a p. p. 2497, konstrukce pro umístění reklamy, postavená
na střeše objektu technického vybavení, na pozemku st. p. 4810 a dvě části pozemku nově sloučené do pozemku p. p. 1799/5 o celkové výměře 3.516,00 m2 – lesní pozemek dle geometrického
plánu č. 4618-94/2018 ze dne 23.03.2018 (část pozemku p. p. 1799/1 – lesní pozemek o výměře
962,00 m2 a část pozemku p. p. 1799/2 – lesní pozemek o výměře 2.554,00 m2), vše v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, v části obce Horní Předměstí. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají
beze změny.
RM_2018-757/16
Jihoslovanská čp. 32
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města převést právo nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 32 Jihoslovanská ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 8,55 m2 (1 prodejna) ze stávajícího
nájemce paní Michaely Ardelánové, IČ 68252838, na Evu Strnadovou, IČ 86902725, za stejných
smluvních podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od
05.09.2018, za účelem provozování prodejny s použitým textilem. 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_2018-758/16
Skleník na st. p. 5134 v ul. Kryblická v Trutnově
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 2009025 na nebytové prostory – budovu bez čp./č. e. (jiná stavba)
na pozemku st. p. 5134 v obci a k. ú. Trutnov, uzavřené mezi městem Trutnovem, zastoupeném
společností MEBYS Trutnov s.r.o. a Základní školou kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38,
IČ 6420112, dohodou ke dni 30.09.2018.
RM_2018-759/16
Jihoslovanská čp. 142
rada města
schvaluje
*01.01*
převod nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 142 Jihoslovanská ul. v Trutnově,
umístěné v 1. NP o celkové výměře 42,90 m2 (1 prodejna 14,40 m2, 1 sklad 28,50 m2) ze stávajícího nájemce paní Evy Pasekové, IČ 72827921, na paní Romanu Schrollovou, IČ 05849918, za
stejných smluvních podmínek, za nájemné ve výši 67.392,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, s platností od 01.09.2018, za účelem provozování prodejny s krmivem pro zvířata a potřeb pro zvířata. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor s tím, že
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v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci
uhrazeno.
RM_2018-760/16
Krakonošovo nám. čp. 73 (budova ZUŠ)
rada města
schvaluje
*01.01*
převod nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 73 Krakonošovo nám. v Trutnově,
umístěné v 1. NP o celkové výměře 38,78 m2 (1 prodejna 36,74 m2, 1 výloha 2,04 m2) ze stávajících nájemců – manž. Ireny Danuty Dziergas, IČ 06066135 a Tadeusze Romana Dziergase,
IČ 74447581, na společnost NATIVE CZ s. r. o., IČ 25387383, za stejných smluvních podmínek,
za nájemné ve výši 96.000,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
s platností od 01.09.2018, za účelem provozování obchodu s oblečením. Nájemce provede na
vlastní náklady úpravy prostor s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
RM_2018-761/16
Krakonošovo nám. čp. 16 (vchod z ulice Na Struze)
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 16 Krakonošovo nám. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 39,96 m2 (2 místnosti 14,43 m2
a 25,53 m2) na období od 20.08.2018 do 20.08.2023 s paní Blankou Horákovou, BBA,
IČ 63183803, za nájemné ve výši 25.800,20 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je
skladování zboží pro kulturní a společenské akce, včetně ateliéru.
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_2018-762/16
MŠ, ZŠ a Praktická škola, Trutnov, Horská 160 (podnájemní smlouvy)
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením podnájemních smluv na tělocvičnu na školní rok 2018/2019 mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, IČ 70841179 a dalšími subjekty
dle předloženého návrhu.
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POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-763/16
p. p. 602/94, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 602/94 (cca 112,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků bytových jednotek, Kpt. Jaroše 339, Trutnov - Dolní Předměstí, 541 01, jako okapové
a přístupové chodníčky. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-764/16
p. p. 221/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 221/2 (979,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova manž. Václavu a Denise Tomanovým jako zahradu. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Zveřejnění
bude zasláno panu Vaňkovi.
RM_2018-765/16
p. p. 1228/5, p. p. 1228/4, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 1228/5 (253,00 m2) a p. p. 1228/4 (93,00 m2) v k. ú.
Libeč manž. Haně a Janu Stehlíkovým k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-766/16
p. p. 2343/4 a další, k. ú. Trutnov a další
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města poskytnout jako výpůjčku část p. p. 2343/4 (1,10 m2) – ul. Křižíkova,
část p. p. 2303/1 (1,10 m2) – ul. Kryblická, část p. p. 1515/12 (1,10 m2) – ul. Maxima Gorkého, část
p. p. 602/77 (1,10 m2) – Kpt. Jaroše, část p. p. 2090/9 (1,10 m2) – ul. Prokopa Holého, část
p. p. 2190/4 (1,10 m2) – ul. Papírenská, část p. p. 2202/13 (1,10 m2) – náměstí Horníků, část
p. p. 2633/13 (1,10 m2) – ul. Smetanova, část p. p. 2567/1 (1,10 m2) – ul. Lomní, část p. p. 237/25
(1,10 m2) – náměstí Hraničářů, část p. p. 2400 (1,10 m2) – ul. Poříčská, část p. p. 1515/9 (1,10 m2)
– náměstí Osvobození, část p. p. 2198/4 (1,10 m2) – ul. Strojnická, část p. p. 722/2 (1,10 m2)
– ul. Náchodská a část p. p. 217/5 (1,10 m2) – Libušinka vše v k. ú. Trutnov, část p. p. 2010
(1,10 m2) – ul. Pomněnková, část p. p. 2143 (1,10 m2) – ul. Dlouhá, část p. p. 2109 (1,10 m2)
– ul. Úpská, část p. p. 2048 (1,10 m2) – ul. Sněženková, část p. p. 2095 (1,10 m2) – ul. Mládežnická, část p. p. 2176 (1,10 m2) – ul. Kopretinová, část p. p. 2059 (1,10 m2) – ul. Za Komínem a část
p. p. 933/12 (1,10 m2) – ul. Zvonková vše v k. ú. Horní Staré Město, část p. p. 184/1 (1,10 m2)
– ul. Sportovní, část p. p. 1648 (1,10 m2) – ul. Kožešnická vše v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu
určitou 5 let společnosti DIMATEX CS, spol. s r. o., k umístění kontejnerů na použitý textil. V případě oprav nebo rekonstrukcí bude přemístění kontejnerů hrazeno vypůjčitelem.
RM_2018-767/16
p. p. 195/4, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 195/4 (207,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let panu Vladimíru Krokovi, z toho 75,00 m2 k umístění stávající kůlny a dřevníků za
nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok a 132,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
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3,00 Kč/m2/rok s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání
p. p. 195/4 (207,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova v termínu od 01.08.2018 do 30.09.2018. Jakákoliv
další výstavba či výsadba stromů není povolena.
RM_2018-768/16
p. p. 1792, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1792 (cca 770,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu
neurčitou panu Vladimíru Šulcovi k zadržování dešťové vody a k údržbě pozemku za nájemné ve
výši 0,20 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-769/16
p. p. 2901, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2901 (cca 100,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let paní Zdeňce Křížové, z toho 89,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
5,00 Kč/m2/rok a 11,00 m2 k umístění chatky za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Pozemek bude po
dobu nájmu oplocen,
*01.02*
s ukončením stávající nájemní smlouvy č. 015 046 uzavřené s paní Zdeňkou Křížovou ke dni podpisu nové nájemní smlouvy.
RM_2018-770/16
p. p. 845 a p. p. 21, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 845 (276,00 m2) a p. p. 21 (326,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova na dobu určitou 5 let panu Petru Kutíkovi, z toho 25,00 m2 k umístění stávajících
kůlen za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok, 265,00 m2 k využití cesty za nájemné ve výši
2,00 Kč/m2/rok a 312,00 m2 k sečení a k údržbě pozemku za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok s tím,
že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů není povolena.
RM_2018-771/16
p. p. 413/3, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 413/3 (cca 500,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník
na dobu neurčitou paní Haně Chlupáčové 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_2018-772/16
p. p. 1662 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1662 (11.744,00 m2), st. p. 4602 (24,00 m2)
a st. p. 5656 (134,00 m2) včetně nově vzniklé budovy bez čp./č. e. (která bude stát na st. p. 5656
a p. p. 1662 v k. ú. Trutnov) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 15 let s možností prolongace vždy
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o 5 let spolku Olfin Car Ski team, z. s., za účelem realizace sportovních a veřejně prospěšných
akcí za nájemné ve výši 100,00 Kč/rok.
Nájemní smlouva bude uzavřena po ukončení udržitelnosti projektu dotace vyplývající z MŠMT
(10 let) a převedení uvedené budovy na město Trutnov.
RM_2018-773/16
p. p. 245/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města poskytnout do výpůjčky část p. p. 245/1 (83,00 m2), část p. p. 245/9
(33,00 m2), část p. p. 249/1 (360,00 m2) a část p. p. 249/3 (20,00 m2) v k. ú. Trutnov společnosti
Průmstav Náchod s.r.o., na dobu určitou do 15.08.2020 s tím, že bude zachován průchod mezi
areálem Nivy a čp. 57 na st. p. 536 v k. ú Trutnov.
schvaluje
*02.01*
výpůjčku pozemkové parcely č. části p. p. 245/1 (83,00 m2), části p. p. 245/9 (33,00 m2), části
p. p. 249/1 (360,00 m2) a části p. p. 249/3 (20,00 m2) v k. ú. Trutnov společnosti Průmstav Náchod
s.r.o., na dobu určitou 29 dnů od 15.08.2018 s tím, že průchod mezi areálem Nivy a čp. 57 na
st. p. 536 v k. ú. Trutnov bude zachován.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2018-774/16
st. p. 899, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
prodat st. p. 899 (21,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova paní Monice Pilařové za kupní cenu ve výši
200,00 Kč/m2 jako pozemek pod garáží. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-775/16
p. p. 136/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 136/1 (cca 108,00 m2), části p. p. 137/5 (cca 82,00 m2) a části p. p. 137/1
(cca 340,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova manž. Ondřeji a Barboře Férovým za kupní cenu ve výši
300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-776/16
p. p. 284/12, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 284/12 (19,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město panu Jakubu Šlégrovi za kupní
cenu ve výši 300,00 Kč/m2 jako manipulační plochu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-777/16
p. p. 273/245, p. p. 273/243, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 273/245 (cca 7,00 m2) a části p. p. 273/243 (cca 30,00 m2) v k. ú. Trutnov
manž. MVDr. Stanislavu a Ing. Mileně Novotným za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření
vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2018-778/16
p. p. 1268/3, p. p. 2289/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit směnu části p. p. 1268/3 (159,00 m2) ve vlastnictví paní Marty Nývltové za část
p. p. 2289/1 (103,00 m2) v majetku města Trutnova, vše v k. ú. Trutnov. Náklady spojené s převodem hradí smluvní strany každá z ½.
RM_2018-779/16
p. p. 394/3, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 394/3 (65,00 m2) v k. ú. Volanov panu Ondřeji Davidíkovi za kupní cenu ve
výši 150,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-780/16
p. p. 2097/2, p. p. 2097/5, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 2097/2 (4.640,00 m2) a p. p. 2097/5 (320,00 m2) v k. ú. Trutnov společnosti
Continental Automotive Czech Republic s. r. o., za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně
však za 1.000,00 Kč/m2, k vybudování parkoviště. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-781/16
p. p. 1732, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 1732 (cca 150,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova spol. B.D.H. KOVO s. r. o.,
za cenu dle odhadu tržní hodnoty nemovitosti ve výši 250,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
RM_2018-782/16
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit nové umístění trafostanice na části p. p. 2471/7 (cca 26,00 m2) v k. ú. Trutnov.
RM_2018-783/16
p. p. 175/2 a další, k. ú. Starý Rokytník
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 175/2 (228,00 m2), p. p. 178/2 (332,00 m2) a p. p. 166 (159,00 m2) v k. ú. Starý
Rokytník panu Luboši Štefáčkovi.
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RM_2018-784/16
p. p. 617/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup části p. p. 617/2 (cca 1,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova od pana Josefa Matějky za
kupní cenu ve výši 50,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
RM_2018-785/16
p. p. 617/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup části p. p. 617/3 (cca 2,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku Bc. Jana Kuťáka
za kupní cenu ve výši 50,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-786/16
p. p. 1408/17, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1408/17 (33,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, za účelem stavby chodníku v souvislosti s akcí „Chodníky v ul.
Petříkovická“, za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok na dobu neurčitou, za podmínek dle předloženého znění smlouvy.
RM_2018-787/16
p. p. 2702 a p. p. 2701 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2701 a části p. p. 2702 (celkem 43,00 m 2) v k. ú. Trutnov společnosti SERVICE TRADING s.r.o., za účelem vybudování sjezdu na p. p. 722/3 v majetku žadatele na dobu neurčitou za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok,
*01.02*
výpůjčku části pozemků – p. p. 2694, p. p. 2693, p. p. 2702, p. p. 2701, p. p. 2703 a p. p. 2716
o celkové výměře 45,00 m2 v k. ú. Trutnov společnosti SERVICE TRADING s.r.o., za účelem zrušení stávajících dvou sjezdů a vybudování nových chodníků – propojení stávajících na dobu určitou 6 měsíců od započetí prací.
RM_2018-788/16
p. p. 90/2 a další, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 90/2 (cca 411,00 m2), p. p. 93 (106,00 m2) a části p. p. 830 (cca 35,00 m2)
v k. ú. Lhota u Trutnova na dobu určitou 5 let panu Tomáši Význerovi, z toho 530,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok, 14,00 m2 k umístění kůlny, 2,00 m2 k umístění
králíkárny a 6,00 m2 k umístění dřevníku za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv
další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2018-789/16
p. p. 1433/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1433/1 (cca 326,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 3 roky paní
Martině Zimové, z toho 182,00 m2 k parkování za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok a 144,00 m2
k údržbě (sečení trávy) za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-790/16
p. p. 139/1 a p. p. 2215/8, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 139/1 (398,00 m2) a části p. p. 2215/8 (cca 70,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou panu Tran Quang Du k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že
jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-791/16
p. p. 162/30 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 162/30 (6,00 m2), části p. p. 143/4 (cca 6,00 m2) a části p. p. 1418/1 (cca 78,00 m2)
v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou společnosti KASPER KOVO s. r. o., k napojení komunikace (sjezd) za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že případné úpravy sjezdu vyvolané při
rekonstrukci komunikace uhradí na vlastní náklady nájemce.
RM_2018-792/16
p. p. 55/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 55/1 (cca 1.500,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město na dobu určitou 5 let panu
Michalu Sabovi k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že pronajatá
část pozemku může být oplocena (pletivo) a jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být
odsouhlasena pronajímatelem. Nájemní smlouva bude uzavřena s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
RM_2018-793/16
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 780/2 (cca 82,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou 5 let paní Kateřině Patschové, z toho 77,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok
a 5,00 m2 k umístění chatky na nářadí za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že pronajatá část
pozemku může být oplocena (pletivo) a jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2018-794/16
p. p. 2655, k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 2655 (142,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na dobu neurčitou paní Ludmile Havelkové
k údržbě pozemku za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-795/16
p. p. 267/1, k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 267/1 (2.222,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na dobu neurčitou panu Jaroslavu Rozinkovi, z toho 24,00 m2 k údržbě pozemku (rybníček) a 2.198,00 m2 k sečení trávy za nájemné ve
výši 0,20 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-796/16
p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2189/28 (cca 35,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou panu Lukáši Kudovi
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-797/16
st. p. 31, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 31 (cca 83,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou paní Marcele Tomanové
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Zeď kolem pronajatého pozemku nebude součástí nájmu.
RM_2018-798/16
p. p. 1507, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 1507 (143,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou Společenství pro dům
Náchodská 128, Trutnov, jako příjezdovou cestu k domu čp. 128 za nájemné ve výši
3,00 Kč/m2/rok.
RM_2018-799/16
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/15 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, Svatojánské náměstí, panu Phung Xuan Hung (BISTRO NEM VIET), k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 01.09.2018
do 31.08.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2213/15 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
01.10.2017 do 31.08.2018 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
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RM_2018-800/16
p. p. 2090/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2090/1 (cca 28,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Jana Roháče z Dubé, Společenství
vlastníků jednotek J. R. z Dubé 444-446, Trutnov, k dočasnému uložení hlíny z výkopu (anglické
dvorky, oprava a výměna chodníku) na dobu určitou, a to od 14.08.2018 do 31.08.2018 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2090/1 (cca 28,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 26.07.2018 do
13.08.2018 ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2018-801/16
p. p. 823/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 200 315 ve znění dodatků č. 1 a 2 na pronájem části p. p. 823/1
(1.865,00 m2), p. p. 822/2 (303,00 m2) a st. p. 5134 (112,00 m2) v k. ú. Trutnov uzavřené se Základní školou kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, dohodou ke dni 30.09.2018.
RM_2018-802/16
p. p. 175/3, k. ú. Starý Rokytník
rada města
neschvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 175/3 (2.045,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník panu Luboši Štefáčkovi k zahrádkářským
účelům.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2018-803/16
p. p. 1557/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 1557/2 (cca 34,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let Generálnímu finančnímu ředitelství za účelem zajištění vjezdu do garáže a zamezení stání cizích vozidel. Vypůjčená část pozemku bude zabezpečena zádržným systémem, který si nájemce zajistí sám na
vlastní náklady.
RM_2018-804/16
p. p. 530/2, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 530/2 (cca 60,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město, ul. Horská, společnosti J. Pišta
a spol., společnost s r. o., k umístění lešení za účelem opravy fasády a klempířských prvků budovy
čp. 59 na dobu určitou, a to od 08.08.2018 do 31.08.2018.
RM_2018-805/16
p. p. 149/8 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti HD internet, s. r. o., na části
p. p. 149/8, p. p. 132, p. p. 2185/19, p. p. 217/5, p. p. 2242/1, p. p. 237/31, p. p. 237/17,
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p. p. 236/262, p. p. 236/40, p. p. 236/242, p. p. 237/47, p. p. 237/48, p. p. 237/49, p. p. 219/1,
p. p. 219/12, p. p. 2185/14, p. p. 234/2, p. p. 234/7, p. p. 2980, p. p. 2269/2, p. p. 2270, p. p. 227/3,
p. p. 523/1 a p. p. 2567/1 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování optické sítě
v celkovém rozsahu 2.352,27 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2018-806/16
p. p. 86/3, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., na části
p. p. 86/3 v k. ú. Střítež u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování vrchního vedení
NN v celkovém rozsahu cca 5,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2018-807/16
p. p. 712/4 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. 712/4, p. p. 2269/1, p. p. 2271/6, p. p. 2271/7, p. p. 2378/7, p. p. 2464/8 a p. p. 2471/7 v k. ú.
Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN v celkovém rozsahu cca 412,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2018-808/16
st. p. 541 a st. p. 239, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., na části
st. p. 541 a st. p. 239 v k. ú. Poříčí u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN v celkovém rozsahu cca 12,00 m2. Jednotková cena činí
117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2018-809/16
p. p. 636/5, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch st. p. 342 v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku pana Milana Michla spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky na části
p. p. 636/5 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu cca 27,00 m2. Jednotková cena činí
40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2018-810/16
p. p. 2082, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Immo – Log – CZ Alpha Beta, s. r. o.,
na části p. p. 2082 v k. ú. Horní Staré Město, spočívajícího v právu uložení a provozování ochranného pásma plynovodu v celkovém rozsahu cca 3,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2
+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
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RM_2018-811/16
p. p. 2143/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Správa železniční dopravní cesty,
s. o., na části p. p. 2143/2 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování kabelu rozhlasového zařízení v celkovém rozsahu cca 25,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2018-812/16
p. p. 2185/23, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Správa železniční dopravní cesty,
s. o., na části p. p. 2185/23 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování traťového,
zabezpečovacího a sdělovacího kabelu v celkovém rozsahu cca 10,00 m2. Jednotková cena činí
133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2018-813/16
p. p. 2327/1 a p. p. 2329, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch pana Rudolfa Kysely spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky a dešťové kanalizace na části p. p. 2327/1
a p. p. 2329 v k. ú. Trutnov a části p. p. 904/1 v k. ú. Bojiště u Trutnova v celkovém rozsahu cca
69,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH v k. ú. Trutnov a 33,33 Kč/m2 + DPH v k. ú.
Bojiště u Trutnova. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2018-814/16
p. p. 547 a p. p. 478, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p. 21/15 v k. ú. Dolní Staré Město v majetku
paní Ivety Švejdarové spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. 547 a p. p. 478 v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu cca 21,00 m2. Jednotková cena činí 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněná.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-815/16
M. Gorkého čp. 261, č. b. 12
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese M. Gorkého čp. 261, č. b. 12, 5. podlaží, o vel. 1 + 1, na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
M. Gorkého čp. 261, č. b. 12, o vel. 1 + 1, standardní byt
Měs. nájemné
1. Ivo Král
3.903,00 Kč
2. Ing. Miroslav Čapla
3.050,00 Kč
3. Helena Peroutková, vrátí byt 1 + 2
3.000,00 Kč

Délka 1. plat. období
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
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4. Viktor Vlček
5.-6. Zuzana Lakatosová
(opatrovník MěÚ Žacléř)
5.-6. Ivo Kopřiva
7. Anna Lokvencová
8. Bc. Petra Staňková
9. Jaroslav Bordáč

2.701,00 Kč
2.500,00 Kč

12 měsíců
12 měsíců

2.500,00 Kč
2.300,00 Kč
2.086,00 Kč
2.000,00 Kč

12 měsíců
60 měsíců
12 měsíců
12 měsíců

Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením pana Matěje Hrdiny, paní Zdeňky Müllerové a paní Evelíny Grundové z výběrového
řízení na nájem bytu M. Gorkého čp. 261, č. b. 12, o vel. 1 + 1.
RM_2018-816/16
Palackého čp. 77, č. b. 3
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Palackého čp. 77, č. b. 3, 3. podlaží, o vel. 1 + 1, na základě
výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
Palackého čp. 77, č. b. 3, o vel. 1 + 1, standardní byt
Měs. nájemné
1. Evelína Grundová
7.100,00 Kč
2. Irena Pešková
7.000,00 Kč
3. Ivo Kopřiva
6.667,00 Kč
4. Kateřina Racková
5.307,00 Kč

Délka 1. plat. období
43.000,00 Kč
14 měsíců
12 měsíců
8 měsíců

Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením pana Matěje Hrdiny z výběrového řízení na nájem bytu Palackého čp. 77, č. b. 3,
o vel. 1 + 1.
RM_2018-817/16
Bulharská čp. 65, č. b. 1
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Bulharská čp. 65 č. b. 1, 2. podlaží, o vel. 1 + 2, na základě
výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
Bulharská čp. 65, č. b. 1, o vel. 1 + 2, standardní byt
Měs. nájemné
1. Naděžda a Karol Bandykovi
8.000,00 Kč
2. Evelína Grundová
7.100,00 Kč
3. Irena Pešková
6.820,00 Kč
4. Ivo Kopřiva
6.799,00 Kč
5. Lukáš Piskáček
5.891,00 Kč
6. Zdeněk Hromádka
5.550,00 Kč
7. Lukáš Šedík
4.505,00 Kč

Délka 1. plat. období
6 měsíců
6 měsíců
14 měsíců
12 měsíců
15 měsíců
6 měsíců
13 měsíců
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Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením pana Matěje Hrdiny z výběrového řízení na nájem bytu Bulharská čp. 65, č. b. 1,
o vel. 1 + 2.
RM_2018-818/16
Převedení členského podílu (Miroslav a Miloslava Hořánkovi)
rada města
bere na vědomí
*01.01*
žádost ze dne 20.06.2018 o převodu členských práv a povinností manž. Miroslava a Miloslavy Hořánkových k bytu č. 8, 2. NP, Horská čp. 658, v Bytovém družstvu Horní Staré Město, na nového
nabyvatele Tomáše Hořánka.
RM_2018-819/16
Palackého čp. 86, č. b. 1 (žádost o snížení nájemného u bytu)
rada města
neschvaluje
*01.01*
prominutí nájemného u bytu Palackého čp. 86, č. b. 1, 2. podlaží, jehož nájemcem byla paní Marcela Tomanová, ve výši 5.700,00 Kč.
RM_2018-820/16
Na Struze čp. 159, č. b. 1
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Na Struze čp. 159, č. b. 1,
2. podlaží, o vel. 1 + 4 – kuchyň 10,50 m2, 1. pokoj 18,86 m2, 2. pokoj 16,72 m2, 3. pokoj 14,89 m2,
4. pokoj 12,90 m2, předsíň 11,34 m2, koupelna 4,34 m2, WC 1,89 m2, sklep 13,64 m2 a půda
12,90 m2, topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné 6.782,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, plynový kotel a vodoměr SV.
Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení
40,00 Kč/osoba, domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 150,00 Kč/osoba, domovní služby 30,00 Kč/osoba a komín 40,00 Kč.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
RM_2018-821/16
Palackého čp. 105, č. b. 2
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Palackého čp. 105, č. b. 2,
3. podlaží, o vel. 1 + 2 – kuchyň 13,30 m2, 1. pokoj 29,13 m2, 2. pokoj 15,75 m2, předsíň 7,45 m2,
koupelna + WC 4,35 m2, sklep 1,19 m2 a půda 19,35 m2, topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné 4.971,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, plynový kotel, bojler a vodoměr SV.
Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení
40,00 Kč/osoba, domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 150,00 Kč/osoba, domovní služby 30,00 Kč/osoba a komín 40,00 Kč/průduch.
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Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
RM_2018-822/16
Palackého čp. 105, č. b. 4
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Palackého čp. 105, č. b. 4,
2. podlaží, o vel. 1 + 2 – kuchyň 7,50 m2, 1. pokoj 30,50 m2, 2. pokoj 10,00 m2, předsíň 3,50 m2,
koupelna 4,00 m2, WC 1,00 m2, sklep 2,00 m2 a půda 20,00 m2, topení etážové plynové. Minimální
měsíční nájemné 4.422,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, plynový kotel, bojler a vodoměr SV.
Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení
40,00 Kč/osoba, domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 150,00 Kč/osoba, domovní služby 30,00 Kč/osoba a komín 40,00 Kč/průduch.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2018-823/16
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava fasády Palackého 79, Trutnov“ – výsledek výběrového
řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava fasády Palackého 79, Trutnov” rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče VRAPO s.r.o., Trutnov, IČ 45538913, s nabídkovou cenou 782.281,98 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících,
vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách.
RM_2018-824/16
Pult centralizované Ochrany
rada města
schvaluje
*01.01*
připojení objektu Městského útulku pro zatoulané a opuštěné psy v ul. Vrbová čp. 459, Trutnov 3,
Poříčí, na pult centralizované ochrany MP Trutnov a sepsání karty objektu č. 220/18/TU s tím, že
k připojení objektu dojde od 01.09.2018.
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RM_2018-825/16
VZ "Zprostředkování obchodu s elektrickou energií na rok 2019-2020" – schválení výsledku
výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k realizaci veřejné zakázky „Zprostředkování obchodu s elektrickou energií na rok 2019-2020 na Českomoravské komoditní burze Kladno“, konkrétně účastníka
č. 1 – PROSPEKSA, a.s., Praha 2-Vyšehrad, Neklanova 152/44, PSČ 128 00, IČ 26421542, nabídková cena 48.400,00 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. PROSPEKSA, a.s., Praha 2-Vyšehrad, Neklanova 152/44, PSČ 128 00, IČ 26421542,
2. MM TRADER CZ, a.s., Kladno, Arbesova 492, PSČ 272 01, IČ 26419521,
3. FIN-servis, a.s., Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01, IČ 26439573.
pověřuje
*02.01*
Ing. Hojného, vedoucího Odboru majetku 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. Hojného, vedoucího Odboru majetku 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.
RŮZNÉ
RM_2018-826/16
VZ "Obnova prostoru bývalé synagogy" – zrušení výběrového řízení a schválení zadávacích
podmínek opakované zakázky
rada města
ruší
*01.01*
výběrové řízení k veřejné zakázce s názvem „Obnova prostoru bývalé synagogy“, systémové číslo
VZ: P18V00000079.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k podepsání písemností s tím souvisejících.
schvaluje
*03.01*
vypsání opakovaného výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Obnova
prostoru bývalé synagogy“, systémové číslo VZ: P18V00000098,
*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, Vlastimil Grof a Ing. Lucie
Novotná,
*03.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, pan Michal Šubrt, 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
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lze podepsat smlouvu (bude-li to s ohledem na počet účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících,
pověřuje
*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.
RM_2018-827/16
VZ "Obratiště automobilů Trutnov - Kacíř" – schválení výsledku výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Obratiště automobilů Trutnov - Kacíř“, systémové číslo VZ: P18V00000080, konkrétně účastníka č. 1 – 3K stavby s.r.o., 5. května 544, 542 24
Svoboda nad Úpou, IČ 03222683, nabídková cena 1.556.891,00 Kč včetně DPH.
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_2018-828/16
VZ "Obnova kaple Panny Marie, Bojiště u Trutnova" – zrušení výběrového řízení
rada města
ruší
*01.01*
výběrové řízení k veřejné zakázce „Obnova kaple Panny Marie, Bojiště u Trutnova“, systémové
číslo VZ: P18V00000071.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k podepsání písemností s tím souvisejících.
RM_2018-829/16
VZ "Chodníky v ul. Petříkovická" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Chodníky v ul. Petříkovická“, systémové číslo VZ: P18V00000090,
*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 pro otevírání obálek ve složení: Ing. Miroslav Franc, Ing. Lucie Novotná,
Ing. David Jelínek,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, pan Michal Šubrt, Ing. Miroslav
Franc, Ing. David Jelínek 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.
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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_2018-830/16
VZ "Dodávky posypové soli 2018-2021" – schválení výsledku zadávacího řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Dodávky posypové soli 2018-2021“, systémové číslo VZ: P18V00000072, konkrétně účastníka Pasz, s.r.o., V Zimném dole 758, Lazy, 735 11
Orlová, IČ 05004209, nabídková cena za dodání 1 tuny posypové soli 1.730,00 Kč bez DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. Pasz, s.r.o., V Zimném dole 758, Lazy, 735 11 Orlová, IČ 05004209,
2. ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
– Plačice, IČ 27502988,
3. Cerea, a.s., Dělnická 384, 531 25 Pardubice, IČ 46504940.
pověřuje
*02.01*
Ing. Labíka, jednatele Technických služeb Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření rámcové dohody
s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, zejména oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
Ing. Labíka, jednatele Technických služeb Trutnov s.r.o., pro případ, že by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít rámcovou dohodu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele
a k uzavření rámcové dohody s účastníkem druhým v konečném pořadí; toto pověření zahrnuje též
oprávnění k podpisu všech souvisejících písemností.
RM_2018-831/16
VZ "Pořízení nákladního automobilu 4 x 4 včetně kontejnerové nástavby, sypače a radlice"
– zrušení zadávacího řízení
rada města
ruší
*01.01*
zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce „Pořízení nákladního automobilu 4 x 4 včetně kontejnerové nástavby, sypače a radlice“, systémové číslo VZ: P18V00000074.
pověřuje
*02.01*
Ing. Labíka, jednatele Technických služeb Trutnov s.r.o., k podepsání písemností s tím souvisejících.
RM_2018-832/16
Rekonstrukce krytého bazénu Trutnov – smlouva o zajištění přeložky plynárenských zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
rada města
schvaluje
*01.01*
smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy s GasNet, s.r.o., Ústí nad
Labem a GridServices, s.r.o., Brno.
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RM_2018-833/16
Rekonstrukce krytého bazénu Trutnov – smlouva na realizaci "Přeložky rozvodného tepelného zařízení"
rada města
schvaluje
*01.01*
smlouvu o zajištění přeložky rozvodného tepelného zařízení.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy s ČEZ Teplárenská, a.s.,
Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01.
RM_2018-834/16
VZ "Rekonstrukce mostu Babí" – zrušení výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o vyloučení účastníka k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce mostu Babí“, systémové číslo VZ: P18V00000017, konkrétně účastníka č. 1 – MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., Čepí 104, 533 32 ČEPÍ, IČ 29148871.
ruší
*02.01*
výběrové řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce mostu Babí“,
pověřuje
*03.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k podepsání písemností s tím souvisejících, zejména oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o zrušení výběrového řízení a rozhodnutí o námitkách.
RM_2018-835/16
VZ "Cyklostezka Trutnov - Poříčí" – schválení výsledku výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k realizaci veřejné zakázky „Cyklostezka Trutnov - Poříčí“, systémové číslo VZ: P18V00000081, konkrétně účastníka č. 2 – M – SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé
Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 42196868, nabídková cena 2.985.890,05 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. M – SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 42196868,
2. STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 60838744.
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.
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RM_2018-836/16
Rozšíření sběrného dvora Trutnov DSM – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
rada města
schvaluje
*01.01*
vícepráce dle předloženého změnového rozpočtu v celkové výši 126.545,26 Kč bez DPH
(153.119,76 Kč vč. DPH).
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se
zhotovitelem stavby, firmou Stavebně Dopravní Trutnov s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov.
RM_2018-837/16
VZ "Vodovod a kanalizace ke sportovnímu areálu, Kryblice" – schválení výsledku VŘ
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k realizaci veřejné zakázky „Vodovod a kanalizace ke sportovnímu
areálu, Kryblice“, systémové číslo VZ: P18V00000084, konkrétně účastníka č. 2 – UMBRELLA
s.r.o., Jičínská 65, Volanov, 541 01 Trutnov, IČ 25299352, nabídková cena 1.342.546,40 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. UMBRELLA s.r.o., Jičínská 65, Volanov, 541 01 Trutnov, IČ 25299352,
2. AQUAVIT, spol. s r.o., Rudolfa Frimla 856, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ 46506527.
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_2018-838/16
VZ "Výstavba dětského hřiště v kempu Dolce Trutnov“ – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výstavba dětského hřiště
v kempu Dolce Trutnov“, systémové číslo VZ: P18V00000101,
*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 pro otevírání obálek ve složení: Ing. Miroslav Franc, paní Ilona Vojtíšková, Monika Vídeňská,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, Ing. Miroslav Franc, paní Ilona Vojtíšková, Ing. David Jelínek, 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.
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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_2018-839/16
Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění uměleckého díla s názvem "Umělecké dílo Stará radnice – opakovaná soutěž" – schválení soutěžních podmínek a vypsání soutěže
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění uměleckého díla s názvem „Umělecké dílo Stará
radnice – opakovaná soutěž“, systémové číslo VZ: P18V00000091, zadávané mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
*01.02*
text soutěžních podmínek včetně příloh dle předloženého návrhu,
*01.03*
zveřejnění soutěžních podmínek na profilu zadavatele, seznam vysokých škol k oslovení a okruh
účastníků k obeslání dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování členů a náhradníků členů poroty pro posouzení a vyhodnocení soutěžních návrhů dle
předloženého návrhu.
RM_2018-840/16
Smlouva o spolupráci mezi Svazkem obcí Východní Krkonoše a Turistickým informačním
centrem Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
smlouvu o spolupráci mezi Svazkem obcí Východní Krkonoše, IČ 71188371, se sídlem Národní 199, 541 01 Trutnov a Turistickým informačním centrem Trutnov, jejímž předmětem je užívání vozidel PEUGEOT 308SW, RZ 6H9 3708 a FORD TRANSIT 300L, RZ 3H4 5540, v uvedeném
znění.
souhlasí
*02.01*
s užíváním vozidla zn. FORD TRANSIT 300L, RZ 3H4 5540, příspěvkovou organizací Turistické
informační centrum Trutnov, v souladu s čl. IV. odst. 3 smlouvy o nájmu dopravního prostředku.
RM_2018-841/16
Přijetí účelového finančního daru ZŠ R. Frimla
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 120.000,00 Kč Základní školou, Trutnov,
R. Frimla 816 od Nadačního fondu Škola 2000, se sídlem Rudolfa Frimla 816, Trutnov,
IČ 47467053, a to na pokrytí nákladů spojených s výukou anglického jazyka v 1. a 2. ročníku ZŠ
v průběhu školního roku 2018/2019 dle předloženého návrhu.
RM_2018-842/16
Rozšíření předmětu činnosti ZŠ kpt. Jaroše a navýšení kapacity školní družiny
rada města
schvaluje
*01.01*
záměr Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 rozšířit předmět činnosti o školní jídelnu
– výdejnu, a to na odloučeném pracovišti této příspěvkové organizace v ul. Běloveská 637, 547 01
Náchod, dle předloženého návrhu.
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souhlasí
*02.01*
s navýšením nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov,
Gorkého 38, ze stávajících 188 na 250 žáků a se souvisejícím zápisem dalšího místa poskytovaného vzdělávání školní družiny, jejíž činnost bude vykonávat tato příspěvková organizace na odloučeném pracovišti v ul. Běloveská 637, 547 01 Náchod, v rejstříku škol a školských zařízení, a to
s účinností od 01.09.2018.
RM_2018-843/16
Platové záležitosti ředitele ZŠ Komenského
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu příplatku za vedení Mgr. Petra Horčičky, ředitele Základní školy, Trutnov, Komenského 399, a to s účinností od 01.09.2018, dle předloženého návrhu.
RM_2018-844/16
Průzkum trhu – Radar Mladé Buky
rada města
souhlasí
*01.01*
se zadáním zakázky na pronájem jednoho obousměrného zařízení pro měření rychlosti vozidel
(úsekový radar) SYDO Traffic Velocity včetně jeho součástí a příslušenství a zabezpečení jeho
provozu od společnosti GEMOS CZ, spol. s r.o., B. Smetany 1599, 250 88 Čelákovice,
IČ 25065238, nabídková cena 1.092.267,00 Kč včetně DPH na dobu určitou do 31.12.2022,
pověřuje
*02.01*
Mgr. Křemenského, vedoucího Odboru správního, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma
samotné smlouvy.
souhlasí
*03.01*
s provozem pouze jednoho úsekového radaru.
RM_2018-845/16
Dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze
rada města
souhlasí
*01.01*
s podáním dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25.05.2018, č. j. 28Co
171/2018-109 o náhradu škody ve výši 292.912,50 Kč.
RM_2018-846/16
Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků o odpadech
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zajištění projednání přestupků dle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném znění, mezi obcí Horní Maršov a městem Trutnovem jako obcí s rozšířenou
působností dle předloženého návrhu.
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RM_2018-847/16
Omezení užívání pitné vody z veřejného vodovodu městské části Trutnov-Bezděkov
rada města
souhlasí
*01.01*
s omezením užívání pitné vody z veřejného vodovodu městské části Trutnov-Bezděkov pro jiné
než pitné účely a potřeby osobní hygieny občanů.
RM_2018-848/16
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na úterý 04.09.2018 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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