MĚSTO TRUTNOV – RADA MĚSTA
Zpracováno dne: 14.01.2019
Usnesení
z 1. schůze rady města dne 14. ledna 2019
OBSAH
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
[RM_2019-1/1]
Kaple Panny Marie Pomocné na st. p. 83 v k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-2/1]
Jihoslovanská čp. 25, 26 a Na Struze čp. 228
Mgr. Tomáš Eichler
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
[RM_2019-3/1]
p. p. 236/11, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-4/1]
st. p. 181/6, k. ú. Voletiny
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-5/1]
p. p. 154/4, k. ú. Libeč
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-6/1]
st. p. 190, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-7/1]
p. p. 187/7, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-8/1]
p. p. 311/3 a další, k. ú. Voletiny a další
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-9/1]
p. p. 474 a další, k. ú. Studenec u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
[RM_2019-10/1] p. p. 868/2, k. ú. Debrné
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-11/1] p. p. 1952/1, k. ú. Starý Rokytník
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-12/1] st. p. 887, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-13/1] p. p. 1797, k. ú. Libeč
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-14/1] p. p. 2633/10, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-15/1] p. p. 154/4 a další, k. ú. Libeč
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-16/1] p. p. 2626, k. ú. Starý Rokytník
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-17/1] p. p. 253/83, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-18/1] p. p. 662/3, k. ú. Volanov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-19/1] p. p. 147/44, k. ú. Oblanov
Mgr. Tomáš Eichler
IČ 00278360
IDDS 3acbs2c
DIČ CZ00278360
Fax 499 803 103
č. ú. 124601/0100
Telefon 499 803 111
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

p. p. 147/44, k. ú. Oblanov
Mgr. Tomáš Eichler
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
[RM_2019-21/1] p. p. 148/3, k. ú. Starý Rokytník
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-22/1] p. p. 516/3, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-23/1] p. p. 2463, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-24/1] st. p. 191, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-25/1] st. p. 191, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-26/1] st. p. 190, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-27/1] p. p. 2463, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-28/1] p. p. 307/2, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-29/1] p. p. 1507/14, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-30/1] p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-31/1] st. p. 7/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-32/1] p. p. 2227/3 a p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-33/1] p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-34/1] p. p. 2227/3 a p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-35/1] p. p. 2271/5, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-36/1] p. p. 2271/5, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-37/1] p. p. 2047/1, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-38/1] p. p. 122/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
POZEMKY – RŮZNÉ
[RM_2019-39/1] p. p. 2656/442, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-40/1] p. p. 2656/442, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-41/1] p. p. 132/3 a p. p. 1426/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-42/1] p. p. 722/2 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
[RM_2019-43/1] Farská čp. 162 - Palackého čp. 105 (výměna nájemců bytu)
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-44/1] Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na holobyt (Jana Grozaničová)
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-45/1] Krakonošovo nám. čp. 129, č. b. 4
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-46/1] Krakonošovo nám. čp. 129, č. b. 5
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-20/1]

Stránka 2 z 19

Na Struze čp. 153, č. b. 2
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-48/1] Bulharská čp. 65, č. b. 1
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-49/1] Na Struze čp. 159, č. b. 1
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-50/1] V. Nezvala čp. 282, č. b. 7
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-51/1] Barvířská čp. 24, č. b. 7
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-52/1] Jihoslovanská čp. 26, č. b. 2
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-53/1] M. Gorkého čp. 262 (přechod nájmu bytu)
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-54/1] V. Nezvala čp. 282, č. b. 13
Mgr. Tomáš Eichler
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
[RM_2019-55/1] MEBYS Trutnov s.r.o. – Dohoda o výši úplaty za poskytované služby – kalkulace měsíční odměny správce na rok 2019
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-56/1] MEBYS Trutnov s.r.o. – Stanovení ceníku vstupného na sportoviště v Trutnově
Mgr. Tomáš Eichler
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
[RM_2019-57/1] Platy ředitelů příspěvkových organizací od 01.01.2019
Mgr. Ivan Adamec
RŮZNÉ
[RM_2019-58/1] Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení – vzdání se zástavního práva
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2019-59/1] Znak města Trutnova
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2019-60/1] Záštita města Trutnova
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2019-61/1] Petice ve věci žádosti o povolení parkování aut za domem na pozemku
p. č. 876/1 v k. ú. Trutnov
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2019-62/1] Smlouva o užívání stavby k umístění kamery
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2019-63/1] Pořízení DHMM – Domov pro seniory Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-64/1] Komise pro občanské záležitosti
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2019-65/1] Námitka města Trutnova ve stavebním řízení
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2019-66/1] První občan města roku 2019
Ing. Jan Seidel
[RM_2019-67/1] Představení návrhů revitalizace Lípového náměstí
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2019-68/1] Komise Rady města Trutnova
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2019-69/1] Příští schůze rady města
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2019-47/1]

Stránka 3 z 19

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
RM_2018-1270/23 – Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení – vzdání se zástavního práva
– splněno
RM_2018-1276/23 – Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci krytého bazénu
v Trutnově, zhotovitel ATELIÉR 11 HRADEC KRÁLOVÉ – splněno
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2019-1/1
Kaple Panny Marie Pomocné na st. p. 83 v k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na nemovitost – pozemek st. p. 83 o výměře 67,00 m2, jehož součástí je
budova bez čp./č. e. (jiná stavba) – Kaple Panny Marie Pomocné, vše v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí
u Trutnova, v části obce Poříčí, na dobu neurčitou od 02.10.2018 s nájemcem Pražskou pravoslavnou eparchií, se sídlem v ul. Šárecká 1065/36, 160 00 Praha 6, IČ 00441830, za nájemné
ve výši 2.000,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, k bohoslužebným účelům,
*01.02*
uzavření smlouvy o výpůjčce na vybavení Kaple Panny Marie Pomocné po dobu pronájmu „Kaple“
Pražské pravoslavné eparchii, IČ 00441830.
RM_2019-2/1
Jihoslovanská čp. 25, 26 a Na Struze čp. 228
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
vrácení nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 25, 26 Jihoslovanská ul.
a v čp. 228 Na Struze v Trutnově, umístěných v 1. NP a 2. NP o celkové výměře 267,62 m 2 paní
Olze Lešákové za období od 01.11.2018 do 11.12.2018 ve výši 10.839,00 Kč z důvodu pozdního
připojení el. zařízení k distribuční soustavě.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-3/1
p. p. 236/11, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 236/11 (cca 100,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek domu čp. 550 v Trutnově jako zázemí u domu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-4/1
st. p. 181/6, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 181/6 (22,00 m2) v k. ú. Voletiny paní Libuši Zrůstové
a panu Ladislavu Guzému, každému v rozsahu ideální ½. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2019-5/1
p. p. 154/4, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 154/4 (cca 73,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu
neurčitou panu Radku Jančovičovi k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok
s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-6/1
st. p. 190, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část st. p. 190 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou do 14.02.2022 paní Ladě Zieminské jako manipulační plochu za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
RM_2019-7/1
p. p. 187/7, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č. 018 014 na pronájem části p. p. 187/7 (360,00 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova, uzavřené s paní Alenou Čapkovou dohodou ke dni 28.02.2019,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 187/7 (cca 360,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou do 28.02.2024 panu Antonínu Oláhovi, z toho 356,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok a 4,00 m2 k umístění stávající kůlny za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-8/1
p. p. 311/3 a další, k. ú. Voletiny a další
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 311/3 (1 901,00 m2), p. p. 35/5 (65,00 m2),
p. p. 35/3 (150,00 m2) vše v k. ú. Voletiny a část p. p. 122/3 (cca 1 455,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou panu Pavlu Kobosilovi k sečení trávy a k pastvě za nájemné ve výši
0,20 Kč/m2/rok s tím, že budou pronajaté pozemky oploceny elektrickým ohradníkem. Jakákoliv
výstavba či výsadba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-9/1
p. p. 474 a další, k. ú. Studenec u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru prodat p. p. 474 (3 528,00 m2) a p. p. 788/20 (359,00 m2) v k. ú. Studenec
u Trutnova panu Václavu Petirovi k budoucí výstavbě rodinného domu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
schvaluje
*02.01*
zřízení úplatné služebnosti stezky a cesty na části p. p. 788/7 (cca 255,00 m2) ve prospěch
p. p. 474 a p. p. 788/20, které jsou předmětem prodeje panu Václavu Petirovi, vše v k. ú. Studenec
u Trutnova, za jednotkovou cenu 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
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POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2019-10/1
p. p. 868/2, k. ú. Debrné
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup p. p. 868/2 (693,00 m2, pohřebiště) v k. ú. Debrné od ČR – Zemědělského podniku
Razová, státního podniku v likvidaci, za kupní cenu dle znaleckého posudku s tím, že náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-11/1
p. p. 1952/1, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup p. p. 1952/1 (10 873,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník od ČR – Zemědělského podniku
Razová, státního podniku v likvidaci za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 869.800,00 Kč
s tím, že náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-12/1
st. p. 887, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit přijetí daru části st. p. 887 (cca 22,00 m2) v k. ú. Trutnov od Královéhradeckého kraje
s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Českou lesnickou akademii Trutnov
– střední škola a vyšší odborná škola s tím, že náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
RM_2019-13/1
p. p. 1797, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 1797 (40,00 m2) v k. ú. Libeč manž. Bc. Milanu a Mileně Gančárovým.
RM_2019-14/1
p. p. 2633/10, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2633/10 (stávající parkovací stání – cca 130,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek Michnova č.p. 804, 805, 806, Trutnov, jako parkoviště.
RM_2019-15/1
p. p. 154/4 a další, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 154/4 (cca 468,00 m2), p. p. 138/2 (138,00 m2) a p. p. 1958 (cca
1 115,00 m2) v k. ú. Libeč panu Františku Matějkovi za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min.
za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2019-16/1
p. p. 2626, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2626 (cca 50,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník manž. Jindřichu a Pavlíně
Havrdovým 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_2019-17/1
p. p. 253/83, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 253/83 (41,00 m2) v k. ú. Trutnov paní Blance Skládalové za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-18/1
p. p. 662/3, k. ú. Volanov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 662/3 (cca 90,00 m2) v k. ú. Volanov manž. Michalu a Markétě Kalkusovým 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_2019-19/1
p. p. 147/44, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 147/44 (cca 35,00 m2) v k. ú. Oblanov Základní organizaci OS ZPTNS,
Poštovní a telekomunikační obvod Trutnov, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však
za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-20/1
p. p. 147/44, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 147/44 (cca 20,00 m2) v k. ú. Oblanov panu Stanislavu Fejtkovi za kupní
cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2019-21/1
p. p. 148/3, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 148/3 (560,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na dobu neurčitou panu Tomáši Meisnerovi, z toho cca 519,00 m2 k zahrádkářským účelům a cca 41,00 m2 jako přístupová cesta za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba musí být odsouhlasena pronajímatelem. Nová nájemní smlouva nahradí původní nájemní smlouvu č. 015 044.
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RM_2019-22/1
p. p. 516/3, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 516/3 (cca 15,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou na dobu určitou do
31.12.2022 paní Pavlíně Blehové k umístění přístřešku pro auto za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2019-23/1
p. p. 2463, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2463 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 14.02.2022 paní Jitce
Vosáhlové jako manipulační plochu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2019-24/1
st. p. 191, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 191 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 14.02.2022 paní Evě
Šauerové jako manipulační plochu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2019-25/1
st. p. 191, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 191 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 14.02.2022 Ing. Petru
Gaislerovi jako manipulační plochu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2019-26/1
st. p. 190, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 190 (cca 10,00 m2) a části st. p. 188/1 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou do 14.02.2022 paní Anně Mičkové jako manipulační plochu za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
RM_2019-27/1
p. p. 2463, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2463 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 14.02.2022 panu Milanu Šimkovi jako manipulační plochu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2019-28/1
p. p. 307/2, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 307/2 (10,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou panu Vladislavu Tomanovi za účelem využití jako dvorek za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
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RM_2019-29/1
p. p. 1507/14, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1507/14 (cca 20,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou panu Marku
Čakajdovi k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba
či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-30/1
p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2189/28 (cca 75,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 31.01.2024 panu
Michalu Himkovi, z toho 57,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok
a 18,00 m2 k umístění kůlny na dřevo za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další
výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-31/1
st. p. 7/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 7/1 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Havlíčkova, panu Romanu Kocourkovi
(KRAM – JEANSWEAR), k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 01.02.2019 do
31.12.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 7/1 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.01.2019
do 31.01.2019 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2019-32/1
p. p. 2227/3 a p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (cca 1,00 m2) a část p. p. 2213/2 (2,00 m2 pohledové plochy) v k. ú.
Trutnov, ul. Horská a ul. Hradební, paní Martě Patzeltové (SOLÁRNÍ STUDIO SLUNCE TRUTNOVA), k umístění reklamního stojanu typu „A“ za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den a k umístění reklamní plachty na zábradlí u čp. 13 (2,00 m2 pohledové plochy) za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2
pohledové plochy/rok + DPH na dobu určitou, a to od 01.02.2019 do 27.11.2019 s tím, že bude
před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/3 (1,00 m2)
a části p. p. 2213/2 (2,00 m2 – pohledové plochy) v k. ú. Trutnov v termínu od 28.11.2018 do
31.01.2019 ve výši 3,00 Kč/m2/den za p. p. 2227/3 a ve výši 1.500,00 Kč/m2 – pohledové plochy/rok + DPH za p. p. 2213/2.
RM_2019-33/1
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/2 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s. (DR. MAX), k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 01.02.2019
do 31.12.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/2 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
01.01.2019 do 31.01.2019 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
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RM_2019-34/1
p. p. 2227/3 a p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (cca 1,00 m2) a části p. p. 2213/2 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská a ul. Hradební, paní Jitce Valentové (VÝROBA KLÍČŮ), k umístění dvou reklamních stojanů na
dobu určitou, a to od 01.02.2019 do 31.12.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude
před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/3 (1,00 m2)
a části p. p. 2213/2 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.01.2019 do 31.01.2019 ve výši
3,00 Kč/m2/den.
RM_2019-35/1
p. p. 2271/5, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2271/5 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Polská, společnosti Pivní bar u Truta
s. r. o., k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 01.02.2019 do 31.12.2019 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2271/5 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.01.2019 do
31.01.2019 ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2019-36/1
p. p. 2271/5, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2271/5 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Polská, společnosti Hostinec u Kopeckých, spol. s r. o., k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 01.02.2019 do
31.12.2019 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2271/5 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
01.01.2019 do 31.01.2019 ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2019-37/1
p. p. 2047/1, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2047/1 (4,00 m2 – pohledové plochy) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou společnosti Dynamic Real s. r. o., k umístění reklamní cedule (propagace PIVNICE U MACHAČE), za nájemné ve výši 8.000,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok + DPH s tím, že bude uhrazen
poplatek za neoprávněné užívání části p. p. 2047/1 (4,00 m2 – pohledové plochy) v k. ú. Horní Staré Město ve výši 8.000,00 Kč/m2 – pohledové plochy/rok v termínu od 01.11.2018 do dne účinnosti
nájemní smlouvy.
RM_2019-38/1
p. p. 122/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 122/1 (cca 130,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou paní Marii
Kohouškové k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2019-39/1
p. p. 2656/442, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., na části p. p.
2656/442 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování plynovodu a přípojek plynovodu v celkovém rozsahu cca 273,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2019-40/1
p. p. 2656/442, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti LOM Babí, a. s., na části p. p.
2656/442 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodních přípojek v celkovém rozsahu cca 387,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2019-41/1
p. p. 132/3 a p. p. 1426/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a. s., na části p. p. 132/3 a části p. p. 1426/2 v k. ú. Poříčí u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizace a kanalizačních přípojek v celkovém rozsahu cca 507,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH se splatností nejpozději 18 měsíců od vystavení faktury. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2019-42/1
p. p. 722/2 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., na části
p. p. 722/2, p. p. 2696, p. p. 2697, p. p. 2702, p. p. 2703, p. p. 2716, p. p. 2709 a p. p. 2708 v k. ú.
Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování kabelového vedení NN v celkovém rozsahu
cca 806,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
služebnosti uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-43/1
Farská čp. 162 – Palackého čp. 105 (výměna nájemců bytu)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výměnu nájemců bytu Farská čp. 162, č. b. 2, 3. podlaží, o vel. 1+3, standardní (kuchyň 10,60 m2,
1. pokoj 18,55 m2, 2. pokoj 10,65 m2, 3. pokoj 17,71 m2 předsíň 7,24 m2, spíž 0,80 m2, koupelna
+ WC 4,10 m2, 1. sklep 20,32 m2 a 2. sklep 6,00 m2), kde současný nájemce je MUDr. Petr Audy
s měsíčním nájemným ve výši 5.158,00 Kč a bytu Palackého čp. 105, č. b. 4, 2. podlaží, o vel.
1+2, standardní (kuchyň 7,50 m2, 1. pokoj 30,50 m2, 2. pokoj 10,00 m2, předsíň 3,50 m2, WC
1,00 m2, koupelna 4,00 m2, půda 20,00 m2 a sklep 2,00 m2), kde současný nájemce je Bc. Jakub
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Trojánek s měsíčním nájemným ve výši 11.000,00 Kč. Nájemní smlouvy v obou případech byly
uzavřeny na dobu neurčitou.
RM_2019-44/1
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na holobyt (Jana Grozaničová)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodloužení nájemní smlouvy na holobyt Na Dvorkách čp. 244, č. b. 6, o vel. 0+1, paní Janě Grozaničové, trv. bytem Na Dvorkách čp. 244, na dobu určitou od 03.02.2019 do 03.02.2020.
RM_2019-45/1
Krakonošovo nám. čp. 129, č. b. 4
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. čp. 129,
č. b. 4, 2. podlaží, o vel. 1+1 (kuchyň 8,75 m2, 1. pokoj 38,62 m2, předsíň 6,77 m2 + 2,54 m2, koupelna + WC 7,50 m2 a komora 2,65 m2), topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné
3.887,00 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 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 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 12 měsíců. Pokud se nájemce bytu přihlásí k trvalému pobytu u daného bytu, který
získal v tomto výběrovém řízení, bude nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu neurčitou.
RM_2019-46/1
Krakonošovo nám. čp. 129, č. b. 5
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. čp. 129,
č. b. 5, 2. podlaží, o vel. 1+1 (kuchyň 22,87 m2, 1. pokoj 33,06 m2, předsíň 14,17 m2 a koupelna
+ WC 8,42 m2), topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné 4.457,00 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 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 určitou 12 měsíců. Pokud se nájemce bytu přihlásí k trvalému pobytu u daného bytu, který
získal v tomto výběrovém řízení, bude nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu neurčitou.
RM_2019-47/1
Na Struze čp. 153, č. b. 2
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Na Struze čp. 153, č. b. 2,
2. podlaží, o vel. 1+3 (kuchyň 17,50 m2, 1. pokoj 30,90 m2, 2. pokoj 20,10 m2, 3. pokoj 13,10 m2,
předsíň 10,30 m2, koupelna 9,10 m2, WC 3,60 m2, sklep 8,86 m2 a půda 20,00 m2), topení etážové
elektrické. Minimální měsíční nájemné 7.333,00 Kč.
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V bytě je kuchyňská linka, sporák, el. 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 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 určitou 12 měsíců. Pokud se nájemce bytu přihlásí k trvalému pobytu u daného bytu, který
získal v tomto výběrovém řízení, bude nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu neurčitou.
RM_2019-48/1
Bulharská čp. 65, č. b. 1
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
své rozhodnutí č. j. 2018-1118/21 ze dne 12.11.2018.
souhlasí
*02.01*
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
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 určitou 12 měsíců. Pokud se nájemce bytu přihlásí k trvalému pobytu u daného bytu, který
získal v tomto výběrovém řízení, bude nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu neurčitou.
RM_2019-49/1
Na Struze čp. 159, č. b. 1
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
své rozhodnutí č. j. 2018-1046/20 ze dne 18.10.2018.
souhlasí
*02.01*
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/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 určitou 12 měsíců. Pokud se nájemce bytu přihlásí k trvalému pobytu u daného bytu, který
získal v tomto výběrovém řízení, bude nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu neurčitou.
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RM_2019-50/1
V. Nezvala čp. 282, č. b. 7
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, V. Nezvala čp. 282, č. b. 7,
3. podlaží, o vel. 1+2 – kuchyň 8,41 m2, 1. pokoj 19,99 m2, 2. pokoj 13,42 m2, předsíň 4,28 m2,
koupelna 2,81 m2, WC 1,13 m2, spíž 0,36 m2 a sklep 8,40 m2, topení dálkové. Minimální měsíční
nájemné 3.216,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, vestavěná skříň, karma 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, teplo
800,00 Kč/byt, 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 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 12 měsíců. Pokud se nájemce bytu přihlásí k trvalému pobytu u daného bytu, který
získal v tomto výběrovém řízení, bude nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu neurčitou.
RM_2019-51/1
Barvířská čp. 24, č. b. 7
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Barvířská čp. 24, č. b. 7, 4. podlaží, o vel. 1+2 – kuchyň 13,10 m2, 1. pokoj 19,40 m2, 2. pokoj 18,36 m2, předsíň 7,80 m2, koupelna
2,92 m2 a WC 1,13 m2, topení plynové etážové. Minimální měsíční nájemné 3.627,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, plynový kotel, digestoř 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 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 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 12 měsíců. Pokud se nájemce bytu přihlásí k trvalému pobytu u daného bytu, který
získal v tomto výběrovém řízení, bude nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu neurčitou.
RM_2019-52/1
Jihoslovanská čp. 26, č. b. 2
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Jihoslovanská čp. 26, č. b. 2,
1. podlaží, o vel. 1+2 – kuchyň 10,05 m2, 1. pokoj 20,00 m2, 2. pokoj 17,90 m2, předsíň 2,81 m2,
koupelna 3,63 m2, WC 1,82 m2, komora 15,40 m2 a půda 14,46 m2, topení plynové etážové. Minimální měsíční nájemné 4.551,00 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 určitou 12 měsíců. Pokud se nájemce bytu přihlásí k trvalému
pobytu u daného bytu, který získal v tomto výběrovém řízení, bude nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu neurčitou.
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RM_2019-53/1
M. Gorkého čp. 262 (přechod nájmu bytu)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
přechod nájmu bytu M. Gorkého čp. 262, č. b. 2, 2. podlaží, o vel. 1+2 s měsíčním nájemným
2.755,00 Kč ke dni 23.12.2018 z nájemce paní Jaroslavy Bížové na pana Milana Ešnera, bytem
M. Gorkého čp. 262,
*01.02*
uzavření dodatku k nájemní smlouvě, jehož obsahem budou ustanovení související s přechodem
nájmu na byt M. Gorkého čp. 262, č. b. 2, 2. podlaží, o vel. 1+2 s měsíčním nájemným 2.755,00 Kč
s panem Milanem Ešnerem, bytem M. Gorkého čp. 262, na dobu určitou do 24.12.2020.
RM_2019-54/1
V. Nezvala čp. 282, č. b. 13
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, V. Nezvala čp. 282, č. b. 13,
5. podlaží, o vel. 1+2 – kuchyň 8,70 m2, 1. pokoj 19,70 m2, 2. pokoj 17,90 m2, předsíň 4,15 m2
a koupelna + WC 3,50 m2, topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné 2.823,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, vestavěná skříň, bojler, plynový kotel a měřič 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 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 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 12 měsíců. Pokud se nájemce bytu přihlásí k trvalému pobytu u daného bytu, který
získal v tomto výběrovém řízení, bude nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu neurčitou.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2019-55/1
MEBYS Trutnov s.r.o. – Dohoda o výši úplaty za poskytované služby – kalkulace měsíční
odměny správce na rok 2019
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
Dohodu o výši úplaty za poskytované služby v předloženém znění.
RM_2019-56/1
MEBYS Trutnov s.r.o. – Stanovení ceníku vstupného na sportoviště v Trutnově
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
Ceník vstupného na sportoviště v Trutnově od 01.02.2019 dle upraveného návrhu, předloženého
společností MEBYS Trutnov s.r.o.
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FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-57/1
Platy ředitelů příspěvkových organizací od 01.01.2019
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
platy ředitelů příspěvkových organizací od 01.01.2019 ve výši dle předloženého návrhu.
RŮZNÉ
RM_2019-58/1
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení – vzdání se zástavního práva
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
zánik zástavního práva vzniklého dne 10.10.2012 na nemovitostech manž. Vladimíra a Jarmily
Holubcových, pro zajištění pohledávky z poskytnuté půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do
výše 195.000,00 Kč z důvodu uhrazení dluhu,
*01.02*
zánik zástavního práva vzniklého dne 08.08.2011 na nemovitostech manž. Tomáše a Kateřiny
Rackových, pro zajištění pohledávky z poskytnuté půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do
výše 105.000,00 Kč z důvodu uhrazení dluhu.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit provedení výmazu zástavního práva na
nemovitostech manž. Holubcových.
Termín: 28.01.2019
*02.02*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit provedení výmazu zástavního práva na
nemovitostech manž. Rackových.
Termín: 28.01.2019
RM_2019-59/1
Znak města Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s použitím znaku města Trutnova na dresech oddílu rugby league – LOKO Trutnov.
RM_2019-60/1
Záštita města Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s poskytnutím záštity města Trutnova na Krkonošském veletrhu a s použitím loga města Trutnova
na tiskovinách vydaných k veletrhu.
RM_2019-61/1
Petice ve věci žádosti o povolení parkování aut za domem na pozemku p. č. 876/1 v k. ú.
Trutnov
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
petici nazvanou „Žádost o povolení parkování aut za domem na pozemku p. č. 876/1“ vč. odpovědi
signatářům petice.
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RM_2019-62/1
Smlouva o užívání stavby k umístění kamery
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o užívání stavby k umístění kamery dle přílohy návrhu se společností Autostyl
Trutnov a.s.
RM_2019-63/1
Pořízení DHMM – Domov pro seniory Trutnov
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
nabytí dlouhodobého hmotného movitého majetku Domovem pro seniory Trutnov, tj. serveru HPE
PL DL20G9 E3-1240v6 (3.7G/8M/2400) 32G 2x300G/10k SAS H240 4SFF HP 1x290W 1-1-1.
RM_2019-64/1
Komise pro občanské záležitosti
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změnu statutu Komise Rady města Trutnova pro občanské záležitosti z komise rady města na pracovní skupinu Rady města Trutnova pro občanské záležitosti s počtem členů max. 15.
RM_2019-65/1
Námitka města Trutnova ve stavebním řízení
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
podání námitky účastníka řízení, jímž je město Trutnov, ve stavebním řízení vedeném Městským
úřadem Trutnov pod sp. zn. 2018/7610/V/SEK v předloženém znění.
RM_2019-66/1
První občan města roku 2019
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,00 Kč prvnímu občanu města Trutnova narozenému v roce 2019, kterým je Jan Vágner, Lnářská 600, Trutnov.
RM_2019-67/1
Představení návrhů revitalizace Lípového náměstí
Rada města Trutnova
ukládá
*01.01*
Mgr. Eichlerovi a Mgr. Hendrychovi zajistit veřejné představení návrhů na revitalizaci Lípového
náměstí v městské části Poříčí.
Termín: 28.01.2019
RM_2019-68/1
Komise Rady města Trutnova
Rada města Trutnova
jmenuje
*01.01*
členy Školské komise:
Vladislava Sauera,
Jiřího Patáka,
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Petra Skokana,
Vladimíru Priputenovou,
Kateřinu Hůlkovou,
Michala Dědka,
Zdeňka Švarce,
Štěpánku Šichovou Ortovou,
Romana Háska.
*01.02*
členy Kulturní komise:
Daniela Krčmáře,
Zuzanu Trösterovou,
Michala Rosu,
Zdeňka Krčmáře,
Lucii Pangrácovou,
Tomáše Horáka,
Petra Mašku,
Alenu Valentovou,
Jana Duduše,
Blanku Bubnovou,
Terezu Dorňákovou.
01.03*
členy Komise pro integrované obce:
Michala Slezáka,
Lumíra Labíka,
Evu Horákovou,
Zdeňka Horského,
Jaroslava Víta,
Zdeňka Jaďudě,
Ivu Patzeltovou,
Petra Přívratského,
Tomáše Eichlera,
Jaroslava Šubrta.
*01.04*
členy Sociální komise:
Jindřišku Greňovou,
Zuzanu Trösterovou,
Ivu Řezníčkovou,
Blanku Bubnovou,
Ditu Kujovskou,
Moniku Bobrovou,
Stanislava Friedricha,
Zuzanu Bílkovou,
Alenu Kopeckou,
Ludmilu Novotnou,
Ondřeje Čalovku.
*01.05*
členy Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek:
Josefa Fujeru,
Jaroslava Bureše,
Lucii Špetlovou,
Jana Dresslera,
Jozefa Kochana,
Jaroslava Andrleho,
Petra Javůrka,
Tomáše Kubíčka,
Jana Romančáka,
Martina Kudrnáče,
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Vladimíra Téru,
Noru Mihálikovou.
*01.06*
členy Komise pro sport a využití sportovních zařízení:
Daniela Tamchynu,
Pavla Káňu,
Petra Gaislera,
Radka Horáka,
Petra Horčičku,
Michala Rottera,
Ondřeje Poula,
Josefa Tylše,
Tomáše Kubíčka,
Petra Musila,
Libora Hurdálka,
Zdeňka Matěnu,
Vladimíra Šlofara.
*01.07*
členy Komise pro cestovní ruch:
Libora Kasíka,
Jana Dresslera,
Helenu Hardikerovou,
Zdeňka Jaďudě,
Lucii Nehybovou,
Josefa Talaba,
Jakuba Rusa,
Martin Häckera,
Tomáše Davídka,
Tomáše Hendrycha.
RM_2019-69/1
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 28.01.2019 od 16:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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