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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
Žádná usnesení ke kontrole.
NEMOVITOSTI – RŮZNÉ
RM_2019-353/8
Přijetí dědictví – volná bytová jednotka č. 450/7 v čp. 450 a čp. 451 J. R. z Dubé Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit přijetí dědictví po zemřelém Oto Wawerkovi – nemovitá věc – volná bytová jednotka
č. 450/7 v domě čp. 450 a čp. 451 na pozemku st. p. 2873, ulice Jana Roháče z Dubé, v části
města Horní Předměstí, v obci Trutnov, k. ú. Trutnov, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 2873, k. ú. Trutnov ve výši 5830/190010, dále pak movité
věci nepatrné hodnoty, bytové zařízení a osobní věci.
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-354/8
M. Gorkého čp. 261
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výpověď společnosti MOTOCHIP s. r. o., IČ 02598027, z nájmu prostor sloužících podnikání
v čp. 261 ul. Max. Gorkého v Trutnově, číslo nájemní smlouvy 201607. Výpovědní doba uplyne
dne 01.07.2019.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 261, ul. Max. Gorkého
v Trutnově, umístěné v 1. NP – část „B“ (pravá strana) o celkové výměře 247,00 m2 (1 prodejna
90,70 m2, 6 výloh o celkové výměře 4,80 m2, 1 kancelář 9,50 m2, 2 sklady 28,10 m2 a 38,60 m2,
4 sociální zařízení o celkové výměře 10,80 m2, 1 zásobovací rampa 28,50 m2 a 6 sklepů o celkové
výměře 36,00 m2) na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému
způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor
nájemci uhrazeno. V prostoru sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2019-355/8
Havlíčkova čp. 12
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 12 Havlíčkova ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 24,36 m 2 (1 prodejna) na období od
15.04.2019 do 15.04.2024 se společností T SPLIT TOUR s. r. o., IČ 25935194, za nájemné ve výši
30.000,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování cestovní kanceláře.
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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_2019-356/8
Tichá čp. 529
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
převod nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 529 v ul. Tichá v Trutnově, umístěné
v 1. NP o celkové výměře 24,30 m2 (1 místnost 22,43 m2, 1 soc. zařízení 1,87 m2), ze stávajícího
nájemce paní Marcely Krejcarové, IČ 48625388, na paní Petru Vejnarovou IČ 74154541, za stejných smluvních podmínek, za nájemné ve výši 14.034,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, s platností od 15.04.2019, za účelem provozování kadeřnictví
a nehtové modeláže. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání s
tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-357/8
p. p. 2202/13, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2202/13 (cca 10,00 m 2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek domu čp. 493 Železničářská a čp. 494-496 nám. Horníků v Trutnově jako
okapový chodníček. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-358/8
p. p. 1320, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1320 (cca 21,00 m2) v k. ú. Voletiny panu Milanu
Hornychovi jako pozemek pod stavbou. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-359/8
p. p. 793/2 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města směnit p. p. 1468/3 (148,00 m2) a p. p. 1468/4 (81,00 m2) v majetku
pana Jiřího Antoše za p. p. 793/2 (108,00 m2) v majetku města Trutnova, vše v k. ú. Poříčí u Trutnova. Směna proběhne bez finančního vyrovnání. Náklady spojené s převodem hradí smluvní
strany každá z ½.
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RM_2019-360/8
p. p. 24/1, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 24/1 (cca 276,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova paní
Květě Barbaře Gabauerové k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
RM_2019-361/8
p. p. 97/2, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 97/2 (cca 38,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město do
podílového spoluvlastnictví manž. Milanu a Aleně Kultovým (½) a panu Jaroslavu Křenovi (½)
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-362/8
p. p. 1249/2 a další, k. ú. Volanov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby k p. p. 1249/2 (86,00 m 2),
p. p. 1249/3 (103,00 m2), p. p. 1249/4 (156,00 m2) a k p. p. 1249/5 (467,00 m2) v k. ú. Volanov
s Leteckým klubem ultralehkého létání v Trutnově na dobu určitou 30 let bez budoucího prodeje za
stavební plat ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH. Jedná se o pozemky pod stavbou garáží SLZ. Stavebník není oprávněn zatížit právo stavby bez souhlasu města. Po uplynutí doby odstraní stavebník stavby bez finanční náhrady, pokud nedojde předem k jiné dohodě. Případné prodloužení práva stavby podléhá schválení Zastupitelstvem města Trutnova. Veškeré náklady spojené se zřízením práva stavby (daně, poplatek KÚ, vyjmutí ze ZPF, atd.) hradí stavebník.
RM_2019-363/8
st. p. 26/2, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájmu k části st. p. 26/2 (26,00 m2) s panem Jiřím Číhalou, paní Ivetou Drbohlavovou, paní Štěpánkou Zajíčkovou, panem Vladimírem Brádlerem a paní Ivetou Pelikánovou dohodou ke dni 31.05.2019,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část st. p. 26/2 (cca 184,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let panu Jiřímu Číhalovi, paní Ivetě Drbohlavové, paní Štěpánce Zajíčkové, panu Vladimíru Brádlerovi a paní Ivetě Pelikánové, z toho 130,00 m2 jako manipulační plochu za nájemné
ve výši 5,00 Kč/m2/rok a 54,00 m2 k parkování za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok,
*01.03*
se zveřejněním záměru města pronajmout část st. p. 26/2 (cca 26,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let paní Gabriele Zezulkové jako manipulační plochu za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok
s tím, že nájemce umožní nájemcům domu čp. 22 přístup do domu.

Stránka 6 z 18

RM_2019-364/8
p. p. 1375/2, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č. 280 041 na pronájem p. p. 1375/2 (1 065,00 m2) v k. ú. Trutnov,
uzavřené s paní Monikou Cohlovou a paní Martou Věchetovou (Vrbovou) dohodou ke dni
31.05.2019,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1375/2 (1 065,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou paní Martě Vrbové k sečení trávy (sad) za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2019-365/8
p. p. 1507/12, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č. 970 233 na pronájem části p. p. 1507/12 (60,00 m2) v k. ú. Trutnov, uzavřené s paní Vlastou Zlesákovou dohodou ke dni 31.05.2019,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1507/12 (cca 60,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu neurčitou paní Iloně Rinnové 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_2019-366/8
p. p. 165/3, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 165/3 (401,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na dobu
neurčitou panu Miloši Černému s využitím jako zázemí u domu za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok.
RM_2019-367/8
p. p. 2835/11, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č. 270 073 na pronájem části p. p. 2835/11 (175,00 m 2) v k. ú. Trutnov, uzavřené s Bytovým družstvem Křižík dohodou ke dni 31.05.2019,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2835/11 (cca 175,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu neurčitou Společenství vlastníků Zámečnická 461, 462, 463, Trutnov k parkování za nájemné
ve výši 20,00 Kč/m2/rok.
RM_2019-368/8
p. p. 1528/10 a p. p. 1505/45, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1528/10 (133,00 m2) a část p. p. 1505/45
(33,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou paní Elišce Zasimenkové k sečení trávy za nájemné
ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že nájemce umožní přístup do parku (po pěšině). Oplocení pronajatého pozemku není povoleno.
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RM_2019-369/8
p. p. 2227/1 a p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2227/1 (cca 8,00 m2) a část p. p. 2227/2
(cca 17,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou panu Lukáši Berákovi k parkování dvou automobilů taxislužby DotaxiGo (dvě parkovací místa) za nájemné ve výši 7.500,00 Kč/parkovací místo/rok s tím, že v době kulturních a sportovních akcí nebude nájemce parkovací místa užívat. Nájemní smlouva bude uzavřena s jednoměsíční výpovědní lhůtou (pro případ rekonstrukce ulice
Horské).
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2019-370/8
p. p. 2023, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2023 (cca 8,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město panu Janu Gaborčákovi za
kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-371/8
p. p. 23/1, k. ú. Studenec u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
neschválit prodej p. p. 23/1 (1 696,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova PhDr. Vlastimilu Málkovi,
*01.02*
neschválit prodej p. p. 23/1 (1 696,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova manž. Miloši a Lence Davidovým.
RM_2019-372/8
p. p. 572, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup p. p. 572 (66,00 m2) v k. ú. Oblanov od manž. Pavla a Miroslavy Čermákových za
kupní cenu ve výši 100,00 Kč/m2. Na části pozemku se nachází komunikace v majetku města. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-373/8
p. p. 137/7, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
neschválit prodej části p. p. 137/7 (cca 300,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město manž. Miloslavu
a Vladimíře Kotasovým.
RM_2019-374/8
p. p. 842/25, k. ú. Volanov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
neschválit prodej p. p. 842/25 (70,00 m2) v k. ú. Volanov paní Jitce Ševčíkové.
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POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2019-375/8
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 3 roky panu Petru Brádlerovi jako manipulační plochu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2019-376/8
p. p. 1350/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1350/1 (cca 81,00 m2) v k. ú. Poříčí Trutnova na dobu určitou 5 let panu Petru
Benešovi k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok. Nájemce bere na vědomí
případné umístění sloupů veřejného osvětlení a kabelu na části pronajatého pozemku.
RM_2019-377/8
p. p. 91, p. p. 867/1, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 91 (cca 106,00 m2) a části p. p. 867/1 (cca 30,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova
na dobu neurčitou panu Vladimíru Krejčímu, z toho cca 30,00 m2 jako zahrada a cca 106,00 m2
k sečení za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-378/8
p. p. 2213/9, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/9 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 3 roky panu Miroslavu
Vosáhlovi k parkování automobilu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2019-379/8
st. p. 168, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 168 (cca 3,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého, paní Lianě Bridzikové (ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY), k vystavení zboží před obchodem na dobu určitou, a to od 15.04.2019
do 23.12.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 168 (3,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 15.03.2019
do 14.04.2019 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2019-380/8
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti Noli Mark s. r. o.
(PIZZERIE), k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 15.04.2019 do 11.03.2020 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) v k. ú. Trutnov v termínu od 12.03.2019 do
14.04.2019 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
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RM_2019-381/8
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti PRATR a. s.,
k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 15.04.2019 do 31.03.2020 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) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.04.2019 do 14.04.2019
ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2019-382/8
p. p. 2064/1, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2064/1 (cca 99,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Za Komínem, Stavební
firmě Haase s. r. o., k umístění lešení za účelem rekonstrukce bytového domu čp. 488-490 na dobu určitou, a to od 15.04.2019 do 16.08.2019,
*01.02*
pronájem části p. p. 2064/1 (cca 23,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Za Komínem, Stavební
firmě Haase s. r. o., k zařízení staveniště za účelem rekonstrukce bytového domu čp. 488-490 na
dobu určitou, a to od 15.04.2019 do 16.08.2019 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2019-383/8
p. p. 2656/442, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2656/442 (cca 10,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Kiesewettrova, panu Radku Havrdovi k umístění stavební buňky za účelem výstavby rodinného domu na dobu určitou do
06.05.2019.
RM_2019-384/8
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
bere na vědomí,
*01.01*
že část usnesení RM č. 2019-32/1 ze dne 14.01.2019, na pronájem části p. p. 2227/3 v k. ú. Trutnov k umístění reklamního stojanu, nebylo realizováno z důvodu na straně paní Marty Patzeltové.
RM_2019-385/8
Žádost o revokaci usnesení
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
žádost o revokaci usnesení RM č. 2019-129/3 a 2019-253/6.
schvaluje
*02.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 018 047 s panem Pavlem Kobosilem dle čl. VI. bodu c) této smlouvy
vzájemnou dohodou k 15.04.2019.
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POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2019-386/8
p. p. 2785/8 a p. p. 2787, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2785/8 (cca 310,00 m2) a části p. p. 2787 (cca 110,00 m2) v k. ú. Trutnov,
ul. Horská, společnosti SYSTEMATICA s. r. o., k zařízení staveniště za účelem výstavby „Automatického parkovacího zařízení pro kola v Trutnově“ na dobu určitou, a to do 31.07.2019.
RM_2019-387/8
p. p. 2074/1 a další, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2074/1 (cca 27,00 m2), části p. p. 2074/2 (cca 18,00 m2), části p. p. 2074/3 (cca
9,00 m2) a části p. p. 2074/4 (cca 18,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Mládežnická, Společenství vlastníků jednotek Mládežnická 520-522 v Trutnově k umístění lešení za účelem opravy balkonů domu čp. 520, 521 a 522 na dobu určitou, a to od 30.04.2019 do 31.10.2019.
RM_2019-388/8
p. p. 2071, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2071 (cca 72,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Pampelišková, Bytovému
družstvu Pampelišková k umístění lešení za účelem revitalizace balkonů domu čp. 504, 505 a 506
na dobu určitou, a to od 08.04.2019 do 31.08.2019.
RM_2019-389/8
p. p. 3233, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 3233 (cca 10,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. K Lázním, společnosti Pizza Express
CZ Ltd. – Czech Republic branch, organizační složka, k umístění oplocení za účelem zajištění
bezpečnosti (rekonstrukce budovy čp. 96) na dobu určitou, a to do 31.12.2019.
RM_2019-390/8
p. p. 2591, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p. 19/1 a st. p. 174 v k. ú. Starý Rokytník
v majetku paní Martiny Beranové spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky
na části p. p. 2591 v k. ú. Starý Rokytník v celkovém rozsahu cca 18,00 m2. Jednotková cena činí
33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněná.
RM_2019-391/8
p. p. 2334/2 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p. 1930/5 a st. p. 1145 v k. ú. Trutnov v majetku manž. Davida a Šárky Víchových spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na části p. p. 2334/2, p. p. 1859/4 a p. p. 2324/1 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca
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51,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2019-392/8
p. p. 2285/2 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p. 925/7 a p. p. 925/8 v k. ú. Trutnov v majetku
pana Tomáše Belky spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační a vodovodní přípojky
na části p. p. 2285/2, p. p. 2289/1 a p. p. 945/11 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca
270,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2019-393/8
p. p. 2564/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti GOS CZ, s. r. o., spočívajícího v právu uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 2564/1 v k. ú. Trutnov v celkovém
rozsahu cca 14,00 m2. Jednotková cena činí 133,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2019-394/8
p. p. 1012/1, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p. 47 a st. p. 33 v k. ú. Libeč v majetku manž.
Milana a Markéty Zajíčkových spočívajícího v právu uložení a provozování přepadové kanalizace
na části p. p. 1012/1 v k. ú. Libeč v celkovém rozsahu cca 21,00 m2. Jednotková cena činí
33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2019-395/8
p. p. 72/6 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti HD internet, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování optického kabelu na části p. p. 72/6, p. p. 2038/1, p. p. 2038/5,
p. p. 2038/6, p. p. 2039, p. p. 2057, p. p. 2058, p. p. 2059, p. p. 2062, p. p. 2063, p. p. 2068/4,
p. p. 2101, p. p. 2102/1, p. p. 2103/1 a p. p. 2210 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu
489,30 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
ruší
*02.01*
usnesení rady města č. 2019-317/7 z 25.03.2019.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-396/8
Žádost o zapůjčení holobytu (Renáta Gorolová)
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
přidělení holobytu Na Dvorkách čp. 244 pro paní Renátu Gorolovou, trv. bytem Horská 138, Trutnov.
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RM_2019-397/8
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.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2019-398/8
PKS Bojiště – jmenování investiční komise
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
usnesení rady města č. RM 2018-455/10 v celém znění.
jmenuje
*02.01*
investiční komisi pro areál PKS Bojiště ve složení: Mgr. Tomáš Eichler a Ing. Štěpánka Musilová
za majitele, pan Roman Dorňák za nájemce, za účelem posuzování investičních akcí, oprav
a údržby v areálu PKS Bojiště. Investiční komise bude pracovat v souladu s nájemní smlouvou
ev. č. 0093/O/M/18 ze dne 05.03.2018 a jejích dodatků, uzavřenou mezi městem Trutnovem
a společností Bojiště s. r. o., IČ 06595103.
RM_2019-399/8
Areál rekreačního střediska Dolce – plán reinvestic pro rok 2019
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
plán reinvestic v rekreačním areálu Dolce pro rok 2019 dle předloženého návrhu v celkové výši
720.000,00 Kč.
RM_2019-400/8
Kaple Panny Marie v Trutnově-Oblanově (změna smlouvy o výpůjčce)
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
odstoupení od smlouvy o výpůjčce kaple P. Marie v Oblanově, ev. č. 0029/O/M/19, uzavřené
s vypůjčitelem panem Pavlem Čermákem, včetně jeho odůvodnění.
souhlasí
*02.01*
s uzavřením smlouvy o výpůjčce kaple P. Marie v Oblanově v upraveném znění, zohledňujícím
připomínky vypůjčitele pana Pavla Čermáka.
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RM_2019-401/8
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s vyřazením neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou 5.000,00 Kč až 19.999,00 Kč dle
předloženého návrhu.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20.000,00 Kč dle předloženého návrhu.
RM_2019-402/8
Pult centralizované ochrany
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změnu v mandátní smlouvě č. 90/03/TU (objednatel Autostyl a. s., Horská 579, Trutnov,
IČ 24727741). Změna spočívá v navýšení ceny za monitorování objektu. Cena se z původní ceny
2.400,00 Kč navyšuje o 230,00 Kč za přenos zpráv na PCO pomocí radiového vysílače. Celková
cena za monitorování objektu je měsíčně 2.630,00 Kč (bez DPH) od 01.05.2019.
RM_2019-403/8
Pověření
Rada města Trutnova
pověřuje
*01.01*
Mgr. Svobodu, ředitele Městské policie Trutnov, posuzováním a rozhodováním o žádostech o navrácení poplatku za ztrátu parkovacího lístku při parkování na parkovištích vybavených závorovým
systémem a jeho vrácením z důvodů hodných zvláštního zřetele.
ukládá
*02.01*
Mgr. Svobodovi, řediteli Městské policie Trutnov, předložit Radě města Trutnova do 28.02. příslušného kalendářního roku přehled případů, ve kterých rozhodl z důvodů hodných zvláštního zřetele
o vrácení poplatku za ztrátu parkovacího lístku dle bodu 01.01 za předchozí kalendářní rok vč.
zdůvodnění.
Termín: 28.02.2020
RM_2019-404/8
VZ „Obnova laviček v hledišti amfiteátru areálu PKS na Bojišti“ – zrušení zadávacího řízení
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Obnova laviček v hledišti amfiteátru areálu PKS na Bojišti“, systémové
číslo VZ: P19V00000007.
pověřuje
*02.01*
Ing. Musilovou, vedoucí Odboru majetku města, k podepsání písemností s tím souvisejících.
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FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-405/8
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Římskokatolická farnost – arciděkanství Trutnov I
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 37.500,00 Kč pro Římskokatolickou farnost – arciděkanství Trutnov I,
IČ 43465099, Školní 155/20, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše
nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořízením nového elektrického a plně automatického pohonu věžních hodin kostela Narození Panny Marie v Trutnově v roce 2019,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Římskokatolickou farnost – arciděkanství Trutnov I, IČ 43465099, Školní 155/20, Trutnov, dle předloženého znění.
RŮZNÉ
RM_2019-406/8
Dokumentace stavby pro akci "Rekonstrukce sportovního stadionu ZŠ V Domcích" dle SOD
č. 29/D/R/18 – výpověď smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypovězení smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru č. 29/D/R/18 s dodavatelem PITTER
DESIGN s. r. o., pro další stupeň dokumentace, tj. dokumentace pro provádění stavby a pro výkon
autorského dozoru.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním odeslání výpovědi dodavateli – společnosti PITTER DESIGN s. r. o., v předloženém znění.
RM_2019-407/8
VZ "Cyklotrasa KČT 22 Trutnov - Horní Staré Město" – schválení výsledku výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k realizaci veřejné zakázky „Cyklotrasa KČT 22 Trutnov – Horní
Staré Město“, systémové číslo VZ: P19V00000006, konkrétně účastníka č. 2 – REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov, IČ 64824781, nabídková cena
6.322.328,78 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov,
IČ 64824781,
2. M – SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 42196868,
3. MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807,
4. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005.
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.

Stránka 15 z 18

RM_2019-408/8
Dodatek ke smlouvě o dlouhodobém pronájmu
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dlouhodobém pronájmu vozu RZ 6H3 0943 se společností
Autostyl a. s., Horská 579, Trutnov, IČ 24727741, kterou se prodlouží doba, kdy nelze vypovědět
pronájem vozidla Škoda Yeti o jeden rok, do 12.06.2020, za nájem ve výši 6.600,00 Kč bez DPH
měsíčně.
RM_2019-409/8
Záštita starosty města Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s poskytnutím záštity starosty města Trutnova nad „Prezentací středních škol a zaměstnavatelů
2019“ v Trutnovském UFFO pro Krajskou hospodářskou komoru Královéhradeckého kraje, jednatelství Trutnov.
RM_2019-410/8
Znak města Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s použitím znaku města Trutnova na zimních kabátech pro Městskou dechovou hudbu Krakonoška.
RM_2019-411/8
CityApp Můj Trutnov – dodatek smlouvy
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vytvoření mobilní aplikace CityApp včetně dodávky
podlicencí a poskytování technické podpory se společností BSSHOP, s. r. o., se sídlem Trutnov,
Spojenecká 69, 541 01, IČ 27527255.
RM_2019-412/8
Veřejnoprávní smlouvy – nenavýšení poplatku o inflační nárůst
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s návrhem, že nebude na základě veřejnoprávních smluv uzavřených s městy Pec pod Sněžkou,
Janské Lázně, Svoboda nad Úpou, Rtyně v podkrkonoší a Žacléř, městysi Černý Důl a Mladé Buky a obcemi Malá Úpa, Chotěvice, Suchovršice, Velké Svatoňovice, Malé Svatoňovice, Staré Buky, Vlčice, Lampertice, Bernartice, Královec, Zlatá Olešnice a Adršpach a dodatků č. 1 s městy
Úpice a Rtyně v Podkrkonoší navýšena částka za 1 hodinu činnosti strážníka MP Trutnov, dále
částka za každý kilometr jízdy vozidly MP Trutnov a za pořizování obrazového záznamu z veřejného prostranství dle oficiálně vyhlášené míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen ke konci předchozího kalendářního roku podle údajů Českého statistického úřadu za rok 2018.
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RM_2019-413/8
Přijetí účelového finančního daru ZŠ Mládežnická
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 10.000,00 Kč Základní školou, Trutnov 2, Mládežnická 536 od ČEZ Teplárenská a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01,
IČ 27309941, který bude použit na pořízení učebních pomůcek pro žáky v rámci předmětu Technická praktika.
RM_2019-414/8
Zapojení MŠ a ZŠ do projektu Královéhradeckého kraje
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zapojením Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536, dále Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov a Mateřské školy, Trutnov do projektu Potravinová pomoc
dětem v Královéhradeckém kraji III – obědy do škol pro školní rok 2019/2020 dle předloženého
návrhu.
RM_2019-415/8
Zapojení města do Projektu EUROKLÍČ
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zapojením města Trutnova do projektu EUROKLÍČ dle předloženého návrhu.
pověřuje
*02.01*
Mgr. Eichlera, místostarostu města Trutnova, podpisem Příslibu o spolupráci v rámci projektu EUROKLÍČ a následně také podpisem smlouvy o spolupráci týkající se uvedeného projektu.
RM_2019-416/8
Pořízení DHMM – Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se záměrem Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536 pořídit dlouhodobý hmotný movitý majetek, tj. datový projektor EPSON EB-2265U, dle předloženého návrhu.
RM_2019-417/8
Komise rady města, pracovní skupiny
Rada města Trutnova
jmenuje
*01.01*
členem Pracovní skupiny Trutnov bez překážek pana Jaroslava Jůzka.
RM_2019-418/8
Udělení sportovních cen města Trutnova za rok 2018
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
udělit sportovní ceny města Trutnova za rok 2018 dle předloženého návrhu.
ukládá
*02.01*
Komisi pro sport a využití sportovních zařízení změnit pravidla pro hodnocení kandidátů na udělení
sportovních cen a nastavit nový hodnotící systém umožňující posuzovat dle nastavených kritérií
širší okruh sportovců.
Termín: 31.12.2019
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RM_2019-419/8
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na úterý 23.04.2019 od 15:00 v zasedací místnosti č. 301.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Eichler v. r.
místostarosta
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