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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-1057/21
Jihoslovanská čp. 148
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 148 Jihoslovanská ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 31,14 m2 (1 prodejna 18,40 m2, 2 výlohy o celkové
výměře 1,00 m2, 1 sklad 9,50 m2 a 1 WC 2,24 m2) paní Andree Svobodové, IČ 05521416, na dobu
od 01.12.2018 do 01.12.2023, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za
účelem provozování prodejny pečiva a potravinářského zboží. 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.
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RM_2018-1058/21
Kryblická čp. 423
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 423 Kryblická ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 169,44 m2 (2 ordinace 16,20 m2, 23,20 m2,
1 sesterna 34,22 m2, 1 denní místnost 18,02 m2, 2 prostory pro umístění přístrojů 10,44 m2,
7,56 m2, 2 chodby 8,70 m2, 3,06 m2, 1 čekárna 33,06 m2, 2 sociální zařízení 7,84 m2, 7,14 m2) společnosti Alergologie BN Trutnov s. r. o., IČ 02098334, na dobu od 01.01.2019 do 01.01.2024, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování ordinace odborného lékaře – pediatrie se specializací na alergologii. 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.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-1059/21
Jiráskovo nám. čp. 528-529
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 528-529 Jiráskovo nám. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 384,72 m2 (1 prodejna 176,32 m2,
pultový prodej 6,88 m2, 2 výlohy 33,34 m2, 1 kancelář 8,16 m2, 1 sklad 93,47 m2, 2 chladírny
9,97 m2, 4 chodby 28,76 m2, 2 místnosti pro kompresor 3,44 m2, 1 zádveří 2,63 m2, 3 umývárny
8,07 m2, 2 WC 2,24 m2 a 2 šatny 11,44 m2) na období od 01.04.2019 do 01.04.2024 se společností TRANSFRUIT s. r. o. Trutnov, IČ 64827623, za nájemné ve výši 376.740,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování prodejny potravin a drogerie.
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.
ruší
*03.01*
usnesení č. RM 2018-1025/20 v plném znění.
RM_2018-1060/21
Lhota čp. 6 (výpůjčka movitého majetku)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí vnitřního vybavení restaurace v čp. 6 Lhotecká v Trutnově spolku Lhota žije z. s.,
IČ 06659888, do výpůjčky na dobu trvání nájemní smlouvy č. 201813.
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POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-1061/21
p. p. 2655, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2655 (cca 43,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník panu
Vítězslavu Václavkovi k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-1062/21
p. p. 2284/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2284/1 (cca 30,00 m2) v k. ú. Trutnov manž. Radimovi a Lence Volmanovým k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-1063/21
p. p. 638/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 638/3 (cca 92,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova panu
Michalu Francovi k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-1064/21
st. p. 181/2, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 181/2 (842,00 m2) v k. ú. Libeč panu Vlastimilu Jiráskovi k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-1065/21
p. p. 2023, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2023 (cca 8,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město paní
Markétě Školárové k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-1066/21
p. p. 2023, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2023 (cca 10,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město paní
Silvii Petrovové k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-1067/21
st. p. 5993, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 5993 (21,00 m2) v k. ú. Trutnov spol. ČEZ Distribuce,
a. s., jako pozemek pod trafostanicí. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2018-1068/21
p. p. 567/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 567/1 (66,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město manž. Miroslavu a Martině Zilvarovým k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Zveřejnění bude zasláno manž. Machovým a panu Dufkovi.
RM_2018-1069/21
p. p. 845/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 845/2 (cca 50,00 m2) v k. ú. Trutnov paní Gabriele
Grundové k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-1070/21
p. p. 148/3, p. p. 2625/3, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 148/3 (cca 665,00 m2) a část p. p. 2625/3 (cca
40,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník panu Tomáši Meisnerovi jako přístupovou cestu a k zahrádkářským účelům. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-1071/21
p. p. 221/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s obecným zveřejněním záměru města prodat p. p. 221/2 (979,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova jako
zahradu. Úvodní cena pro jednání je 500,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Zveřejnění bude zasláno manž. Vaňkovým, manž. Tomanovým a spol. Yorktown, a. s.
RM_2018-1072/21
p. p. 1165/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1165/2 (cca 451,00 m 2) v k. ú. Trutnov na
dobu určitou 5 let panu Jaromíru Tůmovi, z toho 435,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné
ve výši 5,00 Kč/m2/rok a 16,00 m2 k umístění stávající zahradní chatky za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-1073/21
p. p. 139/1 a p. p. 2215/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 139/1 (398,00 m2) a část p. p. 2215/8 (70,00 m2)
v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let panu Tran Quang Du, z toho 425,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok, 6,00 m2 k umístění kůlny, 18,00 m2 k umístění fóliovníku,
4,00 m2 k umístění altánu a 15,00 m2 k umístění přístřešku za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok
s tím, že jakákoliv další výstavba není povolena. Jakákoliv výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
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RM_2018-1074/21
p. p. 1623/6, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1623/6 (cca 8,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
neurčitou panu Ladislavu Belkovi k parkování přívěsného vozíku (plocha bude zpevněna štěrkem)
za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2018-1075/21
p. p. 312, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 312 (cca 7 267,00 m2) v k. ú. Voletiny na dobu
neurčitou panu Pavlu Kobosilovi k sečení trávy a k pastvě za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok
s tím, že bude pronajatý pozemek oplocen elektrickým ohradníkem. Jakákoliv výstavba čí výsadba
musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-1076/21
p. p. 1837/43 a p. p. 2328/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1837/43 (cca 24,00 m2) a část p. p. 2328/3
(4,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 31.12.2021 panu Janu Trnkovi ke zřízení sjezdu na
p. p. 1837/12 za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2018-1077/21
p. p. 115/30 a p. p. 115/33, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 115/30 (1 312,00 m2) a část p. p. 115/33 (cca
21,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou do 31.12.2023 paní Ireně Skalské, z toho
1 317,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok a 16,00 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_2018-1078/21
p. p. 2143/3, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 2143/3 (cca 702,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
neurčitou paní Petře Bednářové k zahrádkářským účelům a k údržbě stávajícího oplocení za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Zveřejnění bude zasláno na Společenství pro dům Ke Trati 221-222 v Trutnově.
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RM_2018-1079/21
p. p. 1313, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1313 (229,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova na dobu neurčitou paní Janě Petráčkové za účelem využití jako přístupová cesta k zahrádce za nájemné
ve výši 3,00 Kč/m2/rok.
RM_2018-1080/21
p. p. 516/3, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 516/3 (cca 15,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad
Úpou na dobu určitou do 31.01.2021 paní Lucii Pospíšilové k umístění stávající kůlny za nájemné
ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že bude do 30.11.2018 vyklizen pozemek vedle kůlny (p. p. 516/3).
RM_2018-1081/21
p. p. 99/9, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 99/9 (cca 5,00 m2) v k. ú. Volanov na dobu
určitou do 31.12.2021 panu Marku Machačkovi k umístění sjezdu na p. p. 842/27 s následnou
údržbou v k. ú. Volanov za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2018-1082/21
p. p. 148/14, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 148/14 (cca 10,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou do 31.12.2021 společnosti REDAS s. r. o., ke zřízení sjezdu s následnou údržbou za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2018-1083/21
st. p. 5256 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout st. p. 5256 (21,00 m2), st. p. 5269 (20,00 m2),
st. p. 5270 (21,00 m2), st. p. 5271 (21,00 m2), st. p. 5272 (21,00 m2), st. p. 5273 (21,00 m2)
a st. p. 5279 (22,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 31.12.2024 Krajskému ředitelství policie
Královéhradeckého kraje k umístění stávajících garáží ve vlastnictví nájemce za nájemné ve výši
100,00 Kč/m2/rok.
RM_2018-1084/21
p. p. 2462 a p. p. 2425, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 2462 (47,00 m2) a p. p. 2425 (91,00 m2) v k. ú.
Trutnov na dobu určitou do 31.12.2024 panu Danielu Práškovi k údržbě pozemků za nájemné ve
výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že bude zachován volný vjezd do vnitrobloku domů obklopených najaté
nemovitosti.
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POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2018-1085/21
p. p. 1333/5, p. p. 140/8, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 1333/5 (cca 89,00 m2) a p. p. 140/8 (174,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
paní Vladimíře Prouzové za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2, jako zahradu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-1086/21
p. p. 104/10, k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 104/10 (cca 89,00 m2) v k. ú. Oblanov manž. Karlu a Evě Weberovým za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-1087/21
p. p. 1812/3, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 1812/3 (cca 71,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město paní Veronice Themlové
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 100,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující,
*01.02*
schválit prodej části p. p. 1812/3 (cca 10,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město manž. Ing. Aleši Obrovi
a Ing. Markétě Obrové Schejbalové za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 100,00 Kč/m2
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-1088/21
st. p. 710 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej podílu o vel. 608/27736 na st. p. 710 (o celkové výměře 421,00 m2) v k. ú. Horní
Staré Město Ing. Josefu Páblovi a Ing. Miloslavu Páblovi do podílového spoluvlastnictví v rozsahu
každému ½, jako podíl na pozemku pod domem čp. 446 a 447, příslušející k bytové jednotce
č. 447/38 za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 200,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující,
*01.02*
schválit prodej podílu o vel. 752/27216 na st. p. 1272 (o celkové výměře 430,00 m2) v k. ú. Horní
Staré Město Ing. Josefu Páblovi a Ing. Miloslavu Páblovi do podílového spoluvlastnictví v rozsahu
každému ½, jako podíl na pozemku pod domem čp. 557, 558, příslušející k bytové jednotce
č. 558/19 za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 200,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující,
*01.03*
schválit prodej podílu o vel. 563/26354 na st. p. 1118 (o celkové výměře 414,00 m2) v k. ú. Horní
Staré Město Ing. Josefu Páblovi a Ing. Miloslavu Páblovi do podílového spoluvlastnictví v rozsahu
každému ½, jako podíl na pozemku pod domem čp. 499, 500, příslušející k bytové jednotce
č. 500/60 za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 200,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2018-1089/21
p. p. 44/4 a další, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit směnu p. p. 44/4 (577,00 m2) a p. p. 46/6 (681,00 m2) v majetku pana Tomáše Davídka za
p. p. 39/3 (2 167,00 m2) v majetku města Trutnova, vše v k. ú. Dolní Staré Město, s doplatkem
za rozdílnou výměru pozemků ze strany pana Davídka za cenu v místě a čase obvyklou, min. za
500,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí smluvní strany každá z ½,
*01.02*
schválit zřízení předkupního práva k p. p. 44/4 a p. p. 46/6 v k. ú. Dolní Staré Město pro pana Tomáše Davídka pro případ, že by město Trutnov v budoucnu odstoupilo od záměru vybudovat na
uvedených pozemcích dopravní infrastrukturu. Kupní cena bude stanovena za cenu v místě a čase
obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2.
RM_2018-1090/21
p. p. 702/2, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 702/2 (68,00 m2) v k. ú. Trutnov spol. Pizza Express CZ Ltd. – Czech Republic
branch, organizační složka, a spol. POLIKLINIKA MASARYKŮV DŮM s. r. o., do podílového spoluvlastnictví obou společností, v rozsahu každé ideální ½ k zřízení případného sjezdu za kupní
cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-1091/21
p. p. 2090/42, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 2090/42 (612,00 m2) v k. ú. Trutnov před kolaudací stavby panu Jindřichu Lippertovi za kupní cenu ve výši 700,00 Kč/m2 + DPH, nejméně však za cenu v místě a čase obvyklou
dle znaleckého posudku, k parkování sanitních vozů a případně k umístění heliportu. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2018-1092/21
p. p. 1561/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 1561/2 (cca 292,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova manž. Martinu a Iloně
Radoňovým.
RM_2018-1093/21
p. p. 2425, k. ú. Trutnov
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 2425 (91,00 m2) v k. ú. Trutnov manž. Antonínu a Zuzaně Krbílkovým.
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RM_2018-1094/21
p. p. 11/1, p. p. 11/2, k. ú. Volanov
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 11/1 a části p. p. 11/2 (celkem 300,00–500,00 m2) v k. ú. Volanov panu
Michalu Jiránkovi.
RM_2018-1095/21
p. p. 1002, k. ú. Dolní Staré Buky
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
zrušit usnesení ZM 2018-39/2, týkající se prodeje části p. p. 1002 (cca 4 820,00 m2) v k. ú. Dolní
Staré Buky Ing. Václavu Strýhalovi, MBA. Náklady spojené s přípravou prodeje (geometrický plán,
znalecký posudek) budou požadovány po žadateli.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-1096/21
p. p. 84/1, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 84/1 (cca 2 334,00 m2) v k. ú. Střítež u Trutnova na dobu určitou 2 roky paní
Haně Koláčkové k sečení za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-1097/21
p. p. 261/2, k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 261/2 (307,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na dobu určitou 5 let panu Ondřeji Němečkovi, z toho cca 291,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok
a cca 16,00 m2 k umístění stávající chatky za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv
další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-1098/21
p. p. 2327/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2327/1 (cca 50,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou panu Rudolfu Kyselovi za účelem připojení komunikace a umístění sjezdu na pozemek za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
RM_2018-1099/21
p. p. 636/5, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 636/5 (cca 22,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou paní Aleně
Illnerové k údržbě pozemku za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
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RM_2018-1100/21
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, panu Michalu Hlušičkovi
(TISKÁRNA A BARVY), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
01.01.2019 do 31.12.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-1101/21
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 REDUCCIA
s. r. o. (NATUR HOUSE TRUTNOV), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to
od 01.11.2018 do 31.10.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-1102/21
p. p. 2213/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/1 (cca 30,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, společnosti SAMAPA spol. s r. o. (GRAND LUXURY HOTEL), k umístění letní předzahrádky na dobu určitou, a to
od 01.04.2019 do 31.10.2019 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den.
RM_2018-1103/21
st. p. 92, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 92 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, paní Monice Vízdalové (DENNÍ BAR U TŘÍ KORUNEK), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to
od 01.01.2019 do 31.12.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-1104/21
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/2 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti T-Mobile Czech
Republic a. s., k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.01.2019 do
31.12.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-1105/21
p. p. 1998/4 a p. p. 2427, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1998/4 (cca 1,00 m2) a části p. p. 2427 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého a ul. Havlíčkova, společnosti AD reklama s. r. o. (MAESTRO), k umístění dvou reklamních
stojanů typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.01.2019 do 31.12.2019 za nájemné ve výši
3,00 Kč/m2/den.
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RM_2018-1106/21
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení č. 2018-712/14 ze dne 02.07.2018 nebylo realizováno z důvodů na straně paní Eleny
Krátké.
RM_2018-1107/21
p. p. 1189/2, k. ú. Libeč
rada města
schvaluje
*01.01*
podání výpovědi panu Eduardu Eibinovi z nájemní smlouvy č. 017 051 na pronájem p. p. 1189/2
(308,00 m2) v k. ú. Libeč z důvodu porušení podmínek smlouvy s 1měsíční výpovědní lhůtou (dle
čl. VI., odstavec 1., písm. b) nájemní smlouvy).
RM_2018-1108/21
MEBYS Trutnov s.r.o. – podnájemní smlouvy
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a TJ LOKOMOTIVOU
TRUTNOV, z.s., na část Areálu krytého bazénu (dle předloženého návrhu) za účelem pořádání
výuky plavání žáků základních a mateřských škol příp. dalších aktivit v rámci činnosti Plavecké
školy na dobu určitou do 30.04.2019. Nájemné je sjednáno u plaveckého bazénu ve výši
170,00 Kč/1 dráhu/1 h, a ve výši 170,00 Kč/1 h malého bazénu. Podnájem klubovny je za
60,00 Kč/1 h. Ceny jsou vč. DPH,
*01.02*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a SPARTAK TRUTNOV,
z.s., na část Areálu krytého bazénu (dle předloženého návrhu), za nájemné ve výši 170,00 Kč/
1 dráhu/1h vč. DPH, na dobu určitou do 30.04.2019,
*01.03*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA Sokol Úpice na část Areálu krytého bazénu (dle předloženého návrhu) k výuce plaveckých
způsobů za nájemné ve výši 170,00 Kč/1 dráhu/1 h vč. DPH, na dobu určitou do 27.04.2019,
*01.04*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a MUDr. Vladimírem
Hadačem na část Areálu krytého bazénu (dle předloženého návrhu) za nájemné ve výši
1.200,00 Kč/1 h celého bazénu vč. DPH, na dobu určitou do 15.04.2019,
*01.05*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a TJ LOKOMOTIVOU
TRUNTOV, z.s., oddílem triatlonu na část Areálu krytého bazénu (dle předloženého návrhu), za
nájemné 170,00 Kč/1 h/1 dráhu plaveckého bazénu a 200,00 Kč/1 h posilovny, na dobu určitou do
30.04.2019. Ceny jsou vč. DPH.
RM_2018-1109/21
MEBYS Trutnov s.r.o. – podnájemní smlouvy
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a Místní skupinou Vodní
záchranné služby Českého červeného kříže Dvůr Králové nad Labem na část Areálu krytého bazénu (dle předloženého návrhu), za nájemné ve výši 1.200,00 Kč/1 h celého bazénu. Pronájem
1 velkého bazénu včetně malého bazénu na 1 h činí 900,00 Kč, na dobu určitou do 24.04.2019.
Ceny jsou vč. DPH,
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*01.02*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a panem Michalem Bavorou na část Areálu krytého bazénu (dle předloženého návrhu) za nájemné ve výši 1.200,00 Kč/
1 h celého bazénu, 170,00 Kč/1 dráhu/1 h velkého bazénu a 60,00 Kč/1 h klubovny, na dobu určitou do 19.12.2018. Ceny jsou vč. DPH,
*01.03*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a Gymnáziem Trutnov
na část Areálu krytého bazénu (dle předloženého návrhu) za nájemné ve výši 170,00 Kč/
1 dráhu/1h velkého bazénu vč. DPH, na dobu určitou do 24.04.2019.
RM_2018-1110/21
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 určitou do 31.12.2024 paní Haně Chlupáčové, z toho 16,00 m2 k umístění chatky za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok a 484,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
2,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů není povolena.
neschvaluje
*02.01*
pronájem části p. p. 413/3 (6,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník paní Haně Chlupáčové k umístění karavanu.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2018-1111/21
p. p. 2406, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2406 (cca 20,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Svažitá, společnosti Smart Synergy CZ
a. s., k opáskování pozemku a umístění zábran za účelem opravy střechy domu čp. 154 na dobu
určitou, a to do 30.11.2018.
RM_2018-1112/21
p. p. 771 a další, k. ú. Trutnov a další
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 771 (120,00 m2) v k. ú. Trutnov, části p. p. 6/2 (128,00 m2) v k. ú. Dolní Staré
Město a části p. p. 2099 (120,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město, Povodí Labe, státní podnik, k dočasnému uložení dřevní hmoty za účelem akce „Úpa, Trutnov, kácení a pěstební zásahy, ř. km
47,500–51,900, I. a II. etapa“ na dobu určitou, a to od 19.11.2018 do 30.09.2019. Přesný termín
užívání pozemků bude včas předem oznámen půjčiteli.
RM_2018-1113/21
Vyhrazené parkovací místo (Martina Mílová)
rada města
nesouhlasí
*01.01*
se zřízením vyhrazeného parkovacího místa u čp. 526 v ul. Tichá (p. p. 2089 k. ú. Horní Staré
Město) pro paní Martinu Mílovou.
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RM_2018-1114/21
Vyjádření vlastníka pozemků k D11 1108 Jaroměř – Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s podpisem „Vyjádření vlastníka pozemku k připravované stavbě „D11 1108 Jaroměř – Trutnov,
DÚR, IČ“ dle předloženého znění.
RM_2018-1115/21
Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby D11
1109 Trutnov – státní hranice
rada města
souhlasí
*01.01*
s podpisem „Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby
D11 1109 Trutnov – státní hranice“ se státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR,
dle předloženého znění.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-1116/21
Spojenecká čp. 61 a Na Dvorkách čp. 244 (odepsání zbývající pohledávky)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí zánik pohledávek:
 ve výši 1.000,00 Kč za náklady soudního řízení (10C 22/2010 – OS Trutnov ze dne
03.06.2010)
 ve výši 21.707,00 Kč za nezaplacené úhrady za užívání bytu (EPR 29659/2012 ze dne
10.09.2012) s příslušenstvím, tvořeným náklady soudního řízení ve výši 12.990,00 Kč a nevyčísleným zákonným úrokem z prodlení (7,50 % ročně z dlužné částky od 01.07.2012)
 ve výši 7.297,00 Kč za nezaplacené nájemné a úhrady za služby za byt (EPR 54559/2012 ze
dne 07.11.2012) s příslušenstvím, tvořeným náklady soudního řízení ve výši 10.520,00 Kč
a nevyčísleným zákonným poplatkem z prodlení (2,50 promile denně z dlužné částky od
01.07.2010)
 ve výši 10.148,00 Kč za nezaplacené nájemné a úhrady za služby za byt (6 C 100/2009 – OS
Trutnov ze dne 17.09.2009) s příslušenstvím, tvořeným náklady soudního řízení ve výši
11.759,70 Kč a nevyčísleným zákonným poplatkem z prodlení (2,50 promile denně z dlužné
částky od 06.09.2008)
 ve výši 26.897,00 Kč za nezaplacené nájemné a úhrady za služby za byt (8 EC 231/2010 ze
dne 09.07.2010) s příslušenstvím, tvořeným náklady soudního řízení ve výši 15.516,00 Kč
a nevyčísleným zákonným poplatkem z prodlení (2,50 promile denně z dlužné částky od
06.08.2009)
za byty Spojenecká čp. 61 a Na Dvorkách čp. 244 po panu Ivanu Hermanovi.
*01.02*
schválit odepsání pohledávek:
 ve výši 1.000,00 Kč za náklady soudního řízení (10C 22/2010 – OS Trutnov ze dne
03.06.2010)
 ve výši 21.707,00 Kč za nezaplacené úhrady za užívání bytu (EPR 29659/2012 ze dne
10.09.2012) s příslušenstvím, tvořeným náklady soudního řízení ve výši 12.990,00 Kč a nevyčísleným zákonným úrokem z prodlení (7,50 % ročně z dlužné částky od 01.07.2012)
 ve výši 7.297,00 Kč za nezaplacené nájemné a úhrady za služby za byt (EPR 54559/2012 ze
dne 07.11.2012) s příslušenstvím, tvořeným náklady soudního řízení ve výši 10.520,00 Kč
a nevyčísleným zákonným poplatkem z prodlení (2,50 promile denně z dlužné částky od
01.07.2010)
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ve výši 10.148,00 Kč za nezaplacené nájemné a úhrady za služby za byt (6 C 100/2009 – OS
Trutnov ze dne 17.09.2009) s příslušenstvím, tvořeným náklady soudního řízení ve výši
11.759,70 Kč a nevyčísleným zákonným poplatkem z prodlení (2,50 promile denně z dlužné
částky od 06.09.2008)
 ve výši 26.897,00 Kč za nezaplacené nájemné a úhrady za služby za byt (8 EC 231/2010 ze
dne 09.07.2010) s příslušenstvím, tvořeným náklady soudního řízení ve výši 15.516,00 Kč
a nevyčísleným zákonným poplatkem z prodlení (2,50 promile denně z dlužné částky od
06.08.2009)
za byty Spojenecká čp. 61 a Na Dvorkách čp. 244 po panu Ivanu Hermanovi.
RM_2018-1117/21
Malé náměstí čp. 38 a Náchodská čp. 1 (odepsání zbývající pohledávky)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí zánik pohledávek:
 ve výši 1.690,00 Kč za zbývající část nákladů soudního řízení (14C 146/2000 – OS Trutnov ze
dne 17.04.2001)
 ve výši 1.756,00 Kč za zbývající část nezaplaceného nájemného a úhrad za služby za byt (14C
1851/94 – OS Trutnov ze dne 23.11.1995) s příslušenstvím, tvořeným náklady soudního řízení
ve výši 520,00 Kč a nevyčísleným zákonným úrokem z prodlení
 ve výši 14.619,00 Kč za nezaplacené nájemné a úhrady za služby za byt (Ro 1975/99 – OS
Trutnov ze dne 30.12.1999) s příslušenstvím, tvořeným náklady soudního řízení ve výši
632,00 Kč a nevyčísleným zákonným poplatkem z prodlení
 ve výši 17.880,00 Kč za nezaplacené úhrady za byt (36 Ro 1696/2005 – OS Trutnov ze dne
02.08.2005) s příslušenstvím, tvořeným náklady soudního řízení ve výši 10.334,80 Kč a nevyčísleným zákonným poplatkem z prodlení
 -ve výši 8.960,00 Kč za nezaplacené úhrady za byt (30 C 63/2007 – OS Trutnov ze dne
05.06.2007) s příslušenstvím tvořeným náklady soudního řízení ve výši 12.024,00 Kč a nevyčísleným zákonným úrokem z prodlení
za byty Malé náměstí čp. 38 a Náchodská čp. 1 po paní Miroslavě Vejhonkové.
*01.02*
schválit odepsání pohledávek:
 ve výši 1.690,00 Kč za zbývající část nákladů soudního řízení (14C 146/2000 – OS Trutnov ze
dne 17.04.2001)
 ve výši 1.756,00 Kč za zbývající část nezaplaceného nájemného a úhrad za služby za byt
(14 C 1851/94 – OS Trutnov ze dne 23.11.1995) s příslušenstvím, tvořeným náklady soudního
řízení ve výši 520,00 Kč a nevyčísleným zákonným úrokem z prodlení
 ve výši 14.619,00 Kč za nezaplacené nájemné a úhrady za služby za byt (Ro 1975/99 – OS
Trutnov ze dne 30.12.1999) s příslušenstvím, tvořeným náklady soudního řízení ve výši
632,00 Kč a nevyčísleným zákonným poplatkem z prodlení
 ve výši 17.880,00 Kč za nezaplacené úhrady za byt (36 Ro 1696/2005 – OS Trutnov ze dne
02.08.2005) s příslušenstvím, tvořeným náklady soudního řízení ve výši 10.334,80 Kč a nevyčísleným zákonným poplatkem z prodlení
 ve výši 8.960,00 Kč za nezaplacené úhrady za byt (30 C 63/2007 – OS Trutnov ze dne
05.06.2007) s příslušenstvím tvořeným náklady soudního řízení ve výši 12.024,00 Kč a nevyčísleným zákonným úrokem z prodlení
za byty Malé náměstí čp. 38 a Náchodská čp. 1 po paní Miroslavě Vejhonkové.
RM_2018-1118/21
Bulharská čp. 65, č. b. 1
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská čp. 65, č. b. 1, 2. podlaží, o vel. 1+2 (kuchyň 10,00 m2, 1. pokoj 28,00 m2, 2. pokoj 21,00 m2, předsíň 6,00 m2, koupelna
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3,00 m2, WC 1,00 m2, spíž 1,00 m2 a sklep 7,50 m2) topení etážové plynové. Minimální měsíční
nájemné 4.132,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, kombi 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, úklid 80,00 Kč/byt,
domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 150,00 Kč/osoba, domovní služby
30,00 Kč/osoba a komíny 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_2018-1119/21
MEBYS Trutnov s.r.o. – Dodatek č. 8 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací
platbě za jeho výkon
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho
výkon, uzavřené mezi městem Trutnovem a společností MEBYS Trutnov s. r. o., dne 21.12.2012,
v předloženém znění.
RM_2018-1120/21
Kauce na pronájem a prodej nemovitostí
rada města
pověřuje
*01.01*
vedoucího Odboru majetku města k podpisu Dohod o kauci a o smluvní pokutě k nabídkovým řízením na prodeje nemovitostí a pronájmy prostor sloužících podnikání.
RM_2018-1121/21
Pult centralizované ochrany
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření příkazní smlouvy č. 222/18/TU s příkazcem SOFTFLOOR.CZ s.r.o., zastoupeným Martinem Kozákem, IČ 24791431, na připojení objektu prodejny Koberců K+K,Horská 135, Trutnov 2,
na pult centralizované ochrany na dobu neurčitou počínaje 01.12.2018 za úplatu ve výši
1.000,00 Kč/měsíc bez DPH.
RM_2018-1122/21
VZ "Dodávka elektrické rolby na úpravu ledové plochy" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Dodávka elektrické rolby na úpravu ledové plochy“, systémové
číslo VZ: P18V00000118,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
jmenování komise pro zpřístupnění nabídek v elektronické podobě ve složení: Ing. Lucie Novotná,
paní Monika Vídeňská, Mgr. Denisa Pavlová,
*01.04*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Petr Gaisler, Mgr. Tomáš Eichler, Mgr. Radek Horák,
Ing. Ivo Petera a Ing. Lucie Novotná; náhradník: Ing. Jiří Drašar,
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k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení
splnění podmínek účasti účastníků zadávacího 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. Gaislera, jednatele společnosti 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.
RM_2018-1123/21
Plán inventur pro rok 2018
rada města
souhlasí
*01.01*
s plánem inventur pro rok 2018 a s navrženými pracovníky do dílčích inventarizačních komisí.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-1124/21
Hospodaření příspěvkových organizací k 30.09.2018
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací k 30.09.2018.
RM_2018-1125/21
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Menora, z. s., IČ 27048853, Pražská 390, Trutnov, na
účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů
spojených s pořádáním festivalu "Devět bran" v roce 2018,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Menora, z. s., IČ 27048853, Pražská 390, Trutnov, dle předloženého
znění.
RŮZNÉ
RM_2018-1126/21
Plán zimní údržby 2018-2019 – Technické služby Trutnov s.r.o.
rada města
schvaluje
*01.01*
předložený Plán zimní údržby 2018-2019.
RM_2018-1127/21
VZ "Strategický plán rozvoje města Trutnova – aktualizace 2019" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Strategický plán rozvoje
města Trutnova – aktualizace 2019“, systémové číslo VZ: P18V00000117,
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*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, Michaela Třeštíková, DiS.,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Jan Seidel, 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.
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_2018-1128/21
Zhotovení projektové dokumentace "Rekonstrukce bazénů Letního koupaliště Trutnov"
– dodatek č. 1
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru zhotovení projektové dokumentace na stavbu “Rekonstrukce bazénů Letního koupaliště Trutnov“ v předloženém znění.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
a o výkonu autorského dozoru na zhotovení projektové dokumentace na stavbu “Rekonstrukce
bazénů Letního koupaliště Trutnov“ v předloženém znění.
RM_2018-1129/21
Rekonstrukce ulice Za Komínem – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
rada města
schvaluje
*01.01*
vícepráce, méněpráce dle předloženého změnového rozpočtu v celkové výši -363.293,15 Kč bez
DPH (-439.584,71Kč vč. DPH).
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se
zhotovitelem stavby, firmou MATEX HK s.r.o. Kladská 181, 500 03 Hradec Králové.
RM_2018-1130/21
Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění uměleckého díla s názvem „Umělecké dílo Stará radnice – opakovaná soutěž“ – schválení výsledku soutěže
rada města
schvaluje
*01.01*
výsledné pořadí oceněných soutěžních návrhů a výši finančních odměn soutěže o návrh na ztvárnění uměleckého díla „Umělecké dílo Stará radnice – opakovaná soutěž“, systémové číslo VZ:
P18V00000091:
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1. místo – návrh č. 11 s názvem „Abstrakce“ podaný Milanem Houserem, Tučkova 14,
602 00 Brno, s finanční odměnou ve výši 10.000,00 Kč,
2. místo – návrh č. 4b s názvem „Lustry“ podaný Jakubem Špaňhelem, Seifertova 5,
130 00 Praha 3, s finanční odměnou ve výši 6.000,00 Kč,
3. místo – návrh č. 4a s názvem Lustry“ podaný Jakubem Špaňhelem, Seifertova 5,
130 00 Praha 3, s finanční odměnou ve výši 4.000,00 Kč,
*01.02*
rozhodnutí o vyloučení autorů soutěžních návrhů č. 2, 3a, 3b, 3c z hodnocení z důvodu nesplnění
obsahových požadavků dle odst. 8.1 soutěžních podmínek.
RM_2018-1131/21
Smlouva o výrobě fotokroniky města Trutnova – dodatek
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku smlouvy o výrobě fotokroniky města Trutnova (dále jen „smlouva“) s panem Milošem Šálkem, kterým se upraví čl. III odst. 1 smlouvy, kdy nově bude odměna stanovena na
10.000,00 Kč za měsíc + DPH.
RM_2018-1132/21
Smlouva o centralizovaném zadávání
rada města
schvaluje
*01.01*
Smlouvu o centralizovaném zadávání v předloženém znění.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění uzavření smlouvy.
RM_2018-1133/21
Přijetí věcného daru ZŠ Komenského
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím věcného daru, tj. 10 kusů stavebnice Lego, Základní školou, Trutnov, Komenského 399
od pana Vlastislava Vilímka, Fügnerova 253, 250 82 Úvaly, a to pro využití při výuce, resp. za účelem rozvoje vzdělávání a celkové odborné úrovně školy.
RM_2018-1134/21
Přijetí věcného daru Domovem pro seniory Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím daru tvořeného movitými věcmi, tj. Tonomet Digi Tensoval Comfort – classic a Tonomet
Omron M300 Plus v celkové hodnotě 2.374,00 Kč, Domovem pro seniory Trutnov od ČESKÉ LÉKÁRNY HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ 28511298, zastoupené PharmDr. Davidem Mendlem, místopředsedou představenstva, a to výhradně k sociálním anebo zdravotním účelům.
RM_2018-1135/21
Změna provozu Mateřské školy, Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se změnou provozu jednotlivých pracovišť Mateřské školy, Trutnov v období od 27.12.2018 do
31.12.2018 dle předloženého návrhu.
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RM_2018-1136/21
Nakládání s bezhotovostními poukázkami z pozůstalosti po zemřelých
rada města
souhlasí
*01.01*
se způsobem nakládání s bezhotovostními poukázkami z pozůstalosti po zemřelých, kterým město
vypravilo sociální pohřeb, dle předloženého návrhu.
RM_2018-1137/21
Vedoucí Odboru majetku města
rada města
pověřuje
*01.01*
Ing. Miroslavu Šormovou vedením Odboru majetku města Městského úřadu Trutnov do doby nástupu nové vedoucí tohoto odboru.
jmenuje
*02.01*
Ing. Štěpánku Musilovou vedoucí Odboru majetku města Městského úřadu Trutnov s účinností od
01.02.2019 na dobu určitou, po dobu uvolnění Ing. Radka Hojného pro výkon veřejné funkce.

RM_2018-1138/21
Komise Rady města Trutnova
rada města
zřizuje
*01.01*
s platností od 13. listopadu 2018 jako své iniciativní a poradní orgány níže uvedené komise:
Školskou komisi, tajemnice Bc. Lenka Kadaníková
Komisi pro výstavbu a rozvoj města, tajemník Mgr. Marek Hlíza
Kulturní komisi, tajemnice Iva Trávníčková
Komisi pro integrované obce, tajemník Mgr. Marek Hlíza
Sociální komisi, tajemnice Bc. Olga Tomešová
Komisi pro bezpečnost a veřejný pořádek, tajemnice Jitka Mühlová
Komisi pro sport a využití sportovních zařízení, tajemnice Bc. Lenka Švecová, DiS.
Komisi pro cestovní ruch, tajemnice Renáta Tommová.
*01.02*
s platností od 13. listopadu 2018 jako svůj iniciativní a poradní orgán
Komisi inventarizační ve složení dle předloženého návrhu
Komisi škodní ve složení dle předloženého návrhu
Komisi likvidační ve složení dle předloženého návrhu
Komisi pro občanské záležitosti dle předloženého návrhu.
ponechává
*02.01*
v platnosti
Odborný poradní sbor pro názvosloví ve složení dle předloženého návrhu
Povodňovou komisi města ve stejném složení, jako Povodňovou komisi ORP.
zřizuje
*03.01*
s platností od 13. listopadu 2018
Pracovní skupinu pro cyklodopravu
Pracovní skupinu pro informační technologie
Pracovní skupinu pro odpadové hospodářství.
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RM_2018-1139/21
MHD Trutnov – návrh změn jízdních řádů platných od 09.12.2018
rada města
souhlasí
*01.01*
se změnou jízdních řádů platných od 09.12.2018, k provozování městské hromadné dopravy
v Trutnově dle předloženého návrhu.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta

Stránka 23 z 23

