MĚSTO TRUTNOV – RADA MĚSTA
Zpracováno dne: 29.07.2019
Usnesení
z 16. schůze rady města dne 29. července 2019
OBSAH
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
[RM_2019-733/16] Poříčská čp. 360 (restaurace Dvoračka)
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-734/16] Palackého čp.
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-735/16] Smlouvy o umístění informačních tabulí
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-736/16] Farská čp.
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-737/16] Dlouhá čp.
(garáž)
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-738/16] Slovanské nám. čp.
(
)
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-739/16] Palackého čp.
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-740/16] Bulharská čp.
(
)
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-741/16] Montovaná buňka na p. p. 717, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-742/16] Krakonošovo nám. čp.
(nebytový prostor č. 103)
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-743/16] Stánek na části st. p. 3507, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-744/16] Horská čp.
Mgr. Tomáš Eichler
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
[RM_2019-745/16] Dlouhá čp.
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-746/16] Lípové nám. čp. 264
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-747/16] Bulharská čp. 142
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-748/16] Bulharská čp. 143
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-749/16] Komenského čp. 399
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-750/16] Krátkodobý pronájem tělocvičen a jiných prostor ve školách
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-751/16] Palackého čp.
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

Krakonošovo nám. čp.
(nebytový prostor 105)
Mgr. Tomáš Eichler
NEBYTOVÉ PROSTORY – RŮZNÉ
[RM_2019-753/16] Palackého čp. 387
Mgr. Tomáš Eichler
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
[RM_2019-754/16] p. p.
, k. ú. Libeč
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-755/16] st. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-756/16] p. p.
, p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-757/16] p. p. 184/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-758/16] p. p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-759/16] p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-760/16] p. p.
a p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-761/16] p. p.
, k. ú. Voletiny
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-762/16] p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-763/16] p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-764/16] p. p. 2760, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-765/16] p. p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-766/16] p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-767/16] p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-768/16] p. p. 84/1 a p. p. 2038/1, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-769/16] část p. p. 195/1 a další, k. ú. Dolní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
[RM_2019-770/16] p. p. 933/18, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-771/16] p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-772/16] p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-773/16] p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-774/16] p. p. 1994/4, k. ú. Horní Staré Město a další
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-775/16] p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-776/16] p. p. 1792/1, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-777/16] p. p.
, k. ú. Oblanov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-778/16] p. p.
a další, k. ú. Zlatá Olešnice
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-752/16]

Stránka 2 z 34

POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
[RM_2019-779/16] p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-780/16] p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-781/16] p. p.
a p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-782/16] p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-783/16] p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-784/16] p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-785/16] p. p.
, k. ú. Volanov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-786/16] p. p. 1508/1, k. ú. Kohoutov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-787/16] st. p. , k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-788/16] st. p. 72, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-789/16] p. p.
, k. ú. Libeč
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-790/16] p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-791/16] p. p. 195/1, k. ú. Dolní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-792/16] st. p. 527, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-793/16] p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-794/16] p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-795/16] p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
POZEMKY – RŮZNÉ
[RM_2019-796/16] p. p. 2683, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-797/16] p. p. 2213/1 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-798/16] p. p. 1983/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-799/16] p. p. 933/10, k. ú. Horní Staré Město a další
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-800/16] p. p.
, k. ú. Libeč
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-801/16] p. p. 1460/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-802/16] p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-803/16] p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-804/16] p. p.
, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-805/16] st. p.
, k. ú. Voletiny
Mgr. Tomáš Eichler

Stránka 3 z 34

p. p. 2038/1, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
[RM_2019-807/16] Pořadník na sociální byty na rok 2019
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-808/16] Jihoslovanská čp. 25, č. b. 1
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-809/16] Palackého čp. 79, č. b. 8
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-810/16] Na Struze čp.
, č. b.
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-811/16] Bulharská čp. , č. b.
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-812/16] Krakonošovo nám. čp.
, č. b.
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-813/16] Bulharská čp. , č. b.
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-814/16] Barvířská čp. , č. b. (odepsání nevymahatelných pohledávek)
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-815/16] Libeč čp. , č. b. (odepsání dlužné částky za byt)
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-816/16] Palackého čp. 86, č. b. 1
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-817/16] Krakonošovo náměstí čp. 23, č. b. 2
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-818/16] Na Dvorkách čp.
, č. b. (odepsání nevymahatelných pohledávek)
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-819/16] Lípová čp. , č. b.
(žádost o uzavření nájemní smlouvy)
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-820/16] Žádost o zapůjčení holobytu (
)
Mgr. Tomáš Eichler
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
[RM_2019-821/16] MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Výměna oken a výloh památková zóna 2019“ –
výsledek výběrového řízení
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-822/16] MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava fasády Palackého 103, Trutnov“ – výsledek výběrového řízení
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-823/16] MEBYS Trutnov s.r.o. – Stanovení ceníku vstupného na sportoviště
v Trutnově
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2019-824/16] Pult centralizované ochrany
Mgr. Tomáš Eichler
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
[RM_2019-825/16] Hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2019
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2019-826/16] Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2019-827/16] Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (do 50.000,00 Kč) – Farní charita Dvůr Králové
nad Labem
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2019-828/16] Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (do 50.000,00 Kč) – Oblastní charita Červený
Kostelec
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2019-829/16] Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (do 50.000,00 Kč) – Senior dům Beránek, s. r. o.
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2019-806/16]

Stránka 4 z 34

[RM_2019-830/16]
RŮZNÉ
[RM_2019-831/16]

[RM_2019-832/16]

[RM_2019-833/16]
[RM_2019-834/16]
[RM_2019-835/16]

[RM_2019-836/16]

[RM_2019-837/16]
[RM_2019-838/16]
[RM_2019-839/16]
[RM_2019-840/16]
[RM_2019-841/16]

[RM_2019-842/16]
[RM_2019-843/16]
[RM_2019-844/16]
[RM_2019-845/16]
[RM_2019-846/16]
[RM_2019-847/16]

Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
Mgr. Ivan Adamec
Dokumentace stavby pro akci "Rekonstrukce sportovního stadionu ZŠ
R. Frimla" – dodatek č. 1 smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru
Mgr. Tomáš Hendrych
Smlouva o dílo na akci "Oprava asfaltového krytu komunikace – Dolce
u Trutnova II"
Mgr. Tomáš Hendrych
Smlouva o dílo na akci "Oprava krytu vozovky – Bohuslavická"
Mgr. Tomáš Hendrych
VZ "Pořízení komunálního nosiče" – zadávací podmínky
Mgr. Tomáš Hendrych
VZ "Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce III/3012 Trutnov – Radeč" – schválení výsledku zadávacího
řízení
Mgr. Tomáš Hendrych
VZ "Výstavba veřejného osvětlení v ulici Adamovská, Trutnov" – zadávací
podmínky
Mgr. Tomáš Hendrych
Úprava ulice Komenského a Exulantská
Mgr. Tomáš Hendrych
Redakční rada Radničních listů
Mgr. Ivan Adamec
Ukončení nájmu motorového vozidla
Mgr. Ivan Adamec
Rozhodnutí o poskytnutí dotace městu Trutnovu
Mgr. Ivan Adamec
Modernizace docházkového systému ANeT-Time a přístupového systému
ANeT-Guard
Mgr. Ivan Adamec
Platové záležitosti ředitelky MŠ
Mgr. Tomáš Hendrych
Přijetí daru a pořízení DHMM Mateřskou školou, Trutnov
Mgr. Tomáš Hendrych
Použití loga města Trutnova
Mgr. Ivan Adamec
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
Mgr. Tomáš Eichler
Organizační opatření
Mgr. Ivan Adamec
Příští schůze rady města
Mgr. Ivan Adamec

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
RM_2019-533/10 – BIKETOWER – návod k uschování kola – splněno

Stránka 5 z 34

NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-733/16
Poříčská čp. 360 (restaurace Dvoračka)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání – pozemek st. p. 3643, jehož součástí je stavba občanského vybavení čp. 360 v ul. Poříčská, v k. ú. a v obci Trutnov na
dobu minimálně 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostoru sloužícím
podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
RM_2019-734/16
Palackého čp.
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
Palackého ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 16,00 m2 (1 prodejna 15,60 m2 a 2 výlohy o celkové výměře 0,40 m2),
, na dobu určitou dalších 5 let, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny nových
mobilních telefonů a příslušenství a odborný servis mobilních telefonů. Nájemce provede na vlastní
náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostoru nájemci uhrazeno.
RM_2019-735/16
Smlouvy o umístění informačních tabulí
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o umístění informačních tabulí v obytných domech
ve vlastnictví města Trutnova a spravovaných společností MEBYS Trutnov s.r.o., s
, na období od 26.10.2019 do 26.10.2024.
RM_2019-736/16
Farská čp.
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
Farská ul. v Trutno2
2
vě, umístěné v 1. NP o celkové výměře 47,40 m (vinotéka 30,30 m , výloha 0,90 m2, sklad
6,00 m2, přípravna 2,80 m2, 4x sociální zařízení 7,40 m2)
, na
dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování rychlého občerstvení a vinotéky.
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_2019-737/16
Dlouhá čp.
(garáž)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpověď nájemní smlouvy č. 201528, uzavřené s
, která má v pronájmu nebytové prostory č.
v čp.
Dlouhá ul. v Trutnově – garáž o výměře 21,20 m2 bez
udání důvodu.
ukládá
*02.01*
společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., zajistit podání výpovědi nájemní smlouvy č. 201528 s tříměsíční
výpovědní dobou.
Termín: 31.08.2019
souhlasí
*03.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp.
Dlouhá ul. v Trutnově,
v k. ú. Horní Staré Město, umístěné v 1. NP – garáž o výměře 21,20 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 prostorách sloužících
podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
RM_2019-738/16
Slovanské nám. čp.
(
)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 100/07/M na prostory sloužící podnikání v čp.
Slovanské nám.
v Trutnově (bufet MěÚ), umístěné v 1. NP o celkové výměře 48,50 m2 (1 bufet 22,62 m2, zázemí
bufetu 11,30 m2, 1 sklad 10,21 m2 a 2 soc. zařízení o celkové výměře 4,37 m2) s
, dohodou ke dni 30.09.2019.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
Slovanské nám.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 48,50 m2 (1 bufet 22,62 m2, zázemí bufetu
11,30 m2, 1 sklad 10,21 m2 a 2 soc. zařízení o celkové výměře 4,37 m2), na dobu určitou 5 let,
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování rychlého občerstvení. 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,
*02.02*
s odpuštěním smluvní pokuty ve výši 3.000,00 Kč za pozdní platbu faktur.
RM_2019-739/16
Palackého čp.
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
Palackého ul.
2
2
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 21,90 m (1 prodejna 17,90 m , 1 výloha 1,00 m2
a 2 soc. zařízení o celkové výměře 3,00 m2),
, na dobu určitou
dalších 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování
prodejny zdravé výživy a doplňků pro sportovce. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostoru nájemci uhrazeno.
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RM_2019-740/16
Bulharská čp.
(
)
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výpověď
, z nájmu prostor sloužících podnikání v čp.
Bulharská ul. v Trutnově, číslo nájemní smlouvy 201701. Výpovědní doba uplyne dne 01.10.2019.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
Bulharská ul.
v Trutnově, umístěných v 1. NP, 2. NP a suterénu o celkové výměře 395,83 m2 (2 prodejny o výměře 231,61 m2, 2 výlohy o výměře 25,13 m2, 1 kancelář o výměře 13,04 m2, 4 sklady o výměře
99,70 m2, 2 chodby o výměře 7,86 m2, 2 šatny o výměře 18,49 m2), na dobu určitou 5 let, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. 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.
RM_2019-741/16
Montovaná buňka na p. p. 717, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor – montovanou buňku na pozemku
p. p. 717 v Trutnově, v části obce a k. ú. Horní Staré Město o celkové výměře 30,00 m 2 pobočnému spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Trutnov 2, IČ 60153890, na dobu
určitou 10 let, bez uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování
skladu materiálu k výstavě Svět květin. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení prostoru nájemci uhrazeno.
RM_2019-742/16
Krakonošovo nám. čp.
(nebytový prostor č. 103)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 201816 na prostory sloužící
podnikání č. 103 v čp.
Krakonošovo nám. v Trutnově, uzavřené mezi městem Trutnovem, zastoupeném společností MEBYS Trutnov s.r.o. a
, dne
19.11.2018, s platností od 01.09.2019. Předmětem dodatku je změna výměry prostor sloužících
podnikání z důvodu vestavby veřejného WC pro imobilní občany. K předmětu nájmu budou nově
přičleněny prostory o výměře 19,32 m2 (1 sklad). Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají
beze změny.
RM_2019-743/16
Stánek na části st. p. 3507, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 201622 na prostory sloužící podnikání – část zděného objektu bez
čp./č. e. na pozemku st. p. 3507 v ul. Polská v Trutnově, v k. ú. Trutnov, v části obce Dolní Předměstí, o výměře 9,30 m2 (1 místnost) se společností Cleanconcept s. r. o., IČ 04609174. Nájemní
smlouva byla ukončena dne 30.06.2019.
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souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání na části pozemku
st. p. 3507 v ul. Polská v Trutnově, v k. ú. Trutnov, v části obce Dolní Předměstí, umístěné v 1. NP
o celkové výměře 9,30 m2 (1 místnost), na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. 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.
RM_2019-744/16
Horská čp.
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
Horská ul. v Trutnově, umístěné v 1. NP – 1 sklad o výměře 17,20 m2 v zadní části domu,
, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování skladu.
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_2019-745/16
Dlouhá čp.
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
převod nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp.
Dlouhá ul. v Trutnově, umístěné
v 1. NP o celkové výměře 73,53 m2 (prodejna 45,80 m2, sklad 13,82 m2, úklidová komora 2,51 m2,
šatna 9,20 m2 a WC 2,20 m2), ze stávajících nájemců
, na
,
za stejných smluvních podmínek, za nájemné ve výši 153.636,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 01.08.2019, za účelem provozování kuchyňského studia. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že
v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci
uhrazeno.
RM_2019-746/16
Lípové nám. čp. 264
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 264 Lípové nám. v Trutnově 3, umístěných v 1. NP o celkové výměře 158,39 m2 (knihovna 55,78 m2, čítárna 14,54 m2,
4 sklady 17,40 m2, 17,05 m2, 6,64 m2, 15,45 m2, 4 chodby 4,34 m2, 6,18 m2, 7,60 m2, 7,98 m2,
předsíň 2,69 m2, WC návštěvy 1,38 m2, WC personál 1,36 m2), na dobu od 01.07.2019 do
01.07.2024, s Městskou knihovnou s regionálními funkcemi v Trutnově, IČ 00371815, za nájemné
ve výši 20.304,00 Kč/rok, za účelem provozování knihovny.
souhlasí
*02.01*
s tím, že 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,
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 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_2019-747/16
Bulharská čp. 142
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
převod nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 142 Bulharská ul. v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 105,26 m2 (1 prodejna 101,10 m2, 2 výlohy 3,00 m2 a 1 WC
1,16 m2), ze stávajícího nájemce společnosti GREEN LINE CZ s. r. o., IČ 28813057, na společnost
JVSPORT s. r. o., IČ 05028728, za stejných smluvních podmínek, za nájemné ve výši
232.632,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od
31.08.2019, za účelem provozování prodejny sportovních potřeb. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
RM_2019-748/16
Bulharská čp. 143
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
převod nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 143 Bulharská ul. v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 17,30 m2 (1 kancelář), ze stávajícího nájemce společnosti GREEN
LINE CZ s. r. o., IČ 28813057, na společnost JVSPORT s. r. o., IČ 05028728, za stejných smluvních podmínek, za nájemné ve výši 38.520,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, s platností od 31.08.2019, za účelem provozování prodejny sportovních potřeb. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
RM_2019-749/16
Komenského čp. 399
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 399 Komenského ul.
v Trutnově (budova ZŠ), umístěných v 1. NP sportovní haly při Základní škole, Trutnov, Komenského 399, o celkové výměře 16,00 m2 (reklamní banner 4,00 x 4,00 m), na dobu od 01.08.2019
do 31.07.2020, se společností Pepperl + Fuchs Manufacturing s. r. o., IČ 29035139, za nájemné
ve výši 25.000,00 Kč bez DPH za dobu pronájmu, za účelem umístění reklamy.
ukládá
*02.01*
Základní školy, Trutnov, Komenského 399, uzavřít nájemní smlouvu
se společností Pepperl + Fuchs Manufacturing s. r. o., IČ 29035139.
Termín: 15.09.2019
RM_2019-750/16
Krátkodobý pronájem tělocvičen a jiných prostor ve školách
Rada města Trutnova
pověřuje
*01.01*
školy a školská zařízení zřízené městem Trutnovem, aby jako pronajímatelé vlastním jménem
uzavíraly nájemní smlouvy na krátkodobé pronájmy nebytových prostor – tělocvičen a učeben, na
období od 01.09.2019 do 31.08.2020.
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ukládá
*02.01*
ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Trutnovem zajistit uzavření nájemních
smluv, zpracovat z předložených nabídek týdenní rozpis využívání pronajatých prostor a účetní
předpisy plateb dle smluvně ujednaného počtu hodin pronájmu a sazeb za hodinu na příslušný
kalendářní rok do 30.11.2019.
Termín: 30.11.2019
RM_2019-751/16
Palackého čp.
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp.
Palackého ul. v Trutnově umístěných v 1. NP o celkové výměře 114,83 m2 (2 místnosti 20,20 m2 a 48,43 m2, 1 kancelář 8,54 m2, 1 sklad 13,00 m2, 3 chodby o celkové výměře 16,35 m2, 1 WC 1,93 m2, 1 umývárna
1,31 m2 a 1 kotelna 5,07 m2) na dobu určitou 5 let, s
, za
nájemné ve výši 96.000,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je zřízení bezobalového
obchodu a domácí pekárny.
souhlasí
*02.01*
s tím, že 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_2019-752/16
Krakonošovo nám. čp.
(nebytový prostor 105)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 201907 na prostory sloužící podnikání č. 105 v čp.
Krakonošovo nám. v Trutnově, uzavřené mezi městem Trutnovem, zastoupeném společností MEBYS Trutnov s.r.o. a
, dne 15.03.2019 s platností od
01.09.2019. Předmětem dodatku je vyjmutí skladu o výměře 19,32 m2 z předmětu nájmu z důvodu
výstavby veřejného WC pro imobilní občany. Dodatkem bude rovněž upravena výše nájemného.
Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají beze změny.
NEBYTOVÉ PROSTORY – RŮZNÉ
RM_2019-753/16
Palackého čp. 387
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s výpůjčkou nebytových prostor v čp. 387 Palackého ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP a sklepu
o celkové výměře 196,98 m2 (prodejna 70,31 m2, výloha 3,02 m2, kancelář 6,49 m2, 3 chodby
o celkové výměře 13,70 m2, sklad 44,85 m2, 3 soc. zařízení o celkové výměře 5,79 m2 a sklep
52,82 m2) spolku Junák – český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z. s., IČ 60153521, na dobu od
30.07.2019 do 30.06.2020, za účelem přestěhování do náhradních prostor po dobu rekonstrukce
stávajícího objektu. Spolek provede na své náklady úpravy nebytových prostor. Náklady spojené
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s užíváním těchto prostor (el. energie, voda, topení, odpady apod.) hradí spolek Junák – český
skaut, středisko Hraničář Trutnov, z. s.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-754/16
p. p.
, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
(644,00 m2) v k. ú. Libeč
i
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Záměr bude zaslán
.
RM_2019-755/16
st. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat st. p.
(75,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-756/16
p. p.
, p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města směnit část p. p.
(cca 133,00 m2) v majetku
a
za p. p.
(133,00 m2) v majetku města
Trutnova, vše v k. ú. Starý Rokytník. Směna proběhne bez finančního vyrovnání, náklady spojené
s převodem hradí smluvní strany každá z ½.
RM_2019-757/16
p. p. 184/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 184/1 (14,00 m2), část p. p. 202/2 (43,00 m2) a část
p. p. 1625 (19,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova Společenství vlastníků jednotek Sportovní č.p. 496,
497, Trutnov 3, jako okapový chodníček. Náklady spojené s převodem hradí kupující,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 184/1 (cca 368,00 m 2), část p. p. 202/2
(642,00 m2) a část p. p. 1625 (190,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova Společenství vlastníků jednotek
Sportovní č.p. 496, 497, Trutnov 3, z toho cca 287,00 m2 jako manipulační plochu za nájemné ve
výši 3,00 Kč/m2/rok, 920,00 m2 za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok k sečení a údržbě a cca
13,00 m2 jako pozemek pod přístřeškem na popelnice za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím,
že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
neschvaluje
*02.01*
výpůjčku části p. p. 184/1 (cca 368,00 m2), části p. p. 202/2 (642,00 m2) a části p. p. 1625
(190,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova Společenství vlastníků jednotek Sportovní č.p. 496, 497,
Trutnov 3.
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RM_2019-758/16
p. p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(316,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova na
dobu neurčitou
k rekreačním účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m 2/rok.
RM_2019-759/16
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 014 035 na pronájem části p. p.
(550,00 m2) v k. ú. Horní
Staré Město, uzavřené s
dohodou ke dni 31.08.2019.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 550,00 m2) v k. ú. Horní Staré
Město na dobu určitou 5 let
, z toho cca 525,00 m2 k zahrádkářským účelům
2
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m /rok a cca 25,00 m2 k umístění pergoly za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-760/16
p. p.
a p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 014 032 na pronájem části p. p.
(67,00 m2) a části
p. p.
(241,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova, uzavřené s
dohodou ke
dni 31.08.2019.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 67,00 m2) a část p. p.
(cca
2
241,00 m ) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let
, z toho
cca 240,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok, cca 22,00 m2 k umístění pergoly, cca 19,00 m2 k umístění unimobuňky, cca 18,00 m2 k umístění chatky, cca 3,00 m2
k umístění udírny, cca 5,00 m2 k umístění přístřešku a cca 1,00 m2 k umístění WC za nájemné ve
výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-761/16
p. p.
, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(222,00 m2) v k. ú. Voletiny na dobu neurči2
tou
, z toho cca 10,00 m k umístění kůlny za nájemné ve výši
10,00 Kč/m2/rok a cca 212,00 m2 jako přístupovou cestu za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok.
RM_2019-762/16
p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 1 000,00 m2) v k. ú. Dolní Staré
Město na dobu určitou 5 let
z toho cca 9,00 m2 k umístění pergoly za ná2
2
jemné ve výši 20,00 Kč/m /rok a cca 991,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
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3,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů není povolena. Nájemní
smlouva bude uzavřena s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
RM_2019-763/16
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(185,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
na dobu určitou do 31.03.2022
, z toho cca 164,00 m2 k zahrádkářským
účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok, cca 6,00 m2 k umístění dvou domků na uložení nářadí
a hraček, ekologického WC a cca 15,00 m2 k umístění altánu za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok
s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-764/16
p. p. 2760, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2760 (cca 15,00 m2) v k. ú. Trutnov po dobu
výstavby rampy (nejdéle do 31.08.2021) Společenství vlastníků jednotek Slévárenská 605 v Trutnově, k vybudování rampy do kolárny k panelovému domu čp. 605 za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
RM_2019-765/16
p. p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(1 696,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova na
dobu neurčitou
k sečení trávy za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok.
RM_2019-766/16
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(83,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
neurčitou
k rekreačním účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok.
RM_2019-767/16
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 90,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
neurčitou
jako manipulační plochu (rampa a uzávěr vody) za nájemné ve
výši 5,00 Kč/m2/rok.
RM_2019-768/16
p. p. 84/1 a p. p. 2038/1, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 84/1 (cca 14,00 m 2) a část p. p. 2038/1 (cca
9,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou společnosti W trio s. r. o., zastoupené
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ke zřízení zpevněné přístupové cesty s následnou údržbou za nájemné
ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2019-769/16
část p. p. 195/1 a další, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 195/1 (cca 570,00 m2), p. p. 195/2
(939,00 m2), st. p. 457 (207,00 m2), jejíž součástí je budova bez č. p., st. p. 360 (21,00 m2), jejíž
součástí je budova s čp. 99 a p. p. 195/3 (240,00 m2), vše v k. ú. Dolní Staré Město, společnosti
TRANSPORT Trutnov s.r.o., na dobu neurčitou za účelem provozování sběrného dvora v rámci
společného projektu pronajímatele a nájemce o sběru tříděného odpadu, za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2019-770/16
p. p. 933/18, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 933/18 (cca 73,00 m2) jako okapové chodníčky a části p. p. 933/18 (cca
46,00 m2) jako přístupové chodníčky, vše v k. ú. Horní Staré Město, Společenství vlastníků jednotek Zvonková 461-463, Trutnov, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m 2.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-771/16
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 156,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m 2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-772/16
p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(cca 411,00 m2) a p. p.
(106,00 m2), za kupní cenu v místě a čase ob2
2
vyklou, min. za 150,00 Kč/m , p. p.
(65,00 m ) a p. p.
(cca 225,00 m2) za kupní cenu v mís2
tě a čase obvyklou, min. za 250,00 Kč/m , vše v k. ú. Lhota u Trutnova
i
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-773/16
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 50,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních
pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2019-774/16
p. p. 1994/4, k. ú. Horní Staré Město a další
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
darovat Královéhradeckému kraji s právem hospodaření pro Správu silnic Královéhradeckého kraje část p. p. 1994/4 (cca 61,00 m2), část p. p. 1799/5 (cca 25,00 m2), část p. p. 1799/6
(cca 14,00 m2), část p. p. 1799/2 (cca 3,00 m2) a část p. p. 1799/8 (cca 21,00 m2) vše v k. ú. Horní
Staré Město a část p. p. 37/1 (cca 1,00 m2), p. p. 50 (cca 25,00 m2), 2753/2 (cca 9,00 m2), 562/3
(cca 34,00 m2) a p. p. 672/1 (cca 8,00 m2) vše v k. ú. Babí s tím, že veškeré náklady spojené
s darovací smlouvou uhradí žadatel. Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací. K majetkovému vypořádání dojde po dokončení stavby.
RM_2019-775/16
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(530,00 m2) v k. ú. Trutnov

.

RM_2019-776/16
p. p. 1792/1, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí, že usnesení ZM 2014-151/3 nebylo realizováno z důvodu na straně České republiky, s právem hospodaření s majetkem státu pro Centrum služeb pro silniční dopravu.
RM_2019-777/16
p. p.
, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(92,00 m2) v k. ú. Oblanov
*01.02*
schválit prodej p. p.
(92,00 m2) v k. ú. Oblanov

,
.

RM_2019-778/16
p. p.
a další, k. ú. Zlatá Olešnice
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(121,00 m2) a části p. p.
(cca 47,00 m2) v k. ú. Zlatá Olešnice
a
jako pozemky bod pěchotním srubem T - S 66a,
*01.02*
schválit prodej části p. p.
(213,00 m2) v k. ú. Zlatá Olešnice
jako pozemek bod pěchotním srubem T - S 66b,
*01.03*
jako poschválit prodej části p. p.
(216,00 m2) v k. ú. Zlatá Olešnice
zemek bod pěchotním srubem T - S 68.
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POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2019-779/16
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1,15 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 30.06.2022
k umístění vývěsní desky na smuteční oznámení (POHŘEBNÍ ÚSTAV – SPOLEČNOST) za nájemné ve výši 5.000,00 Kč/rok.
RM_2019-780/16
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 200,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
, z toho cca 192,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok a cca
8,00 m2 k umístění kůlny za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či
výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-781/16
p. p.
a p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 8,00 m2) a části p. p.
(cca 17,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu neurčitou
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).
RM_2019-782/16
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(ideální ¼ z 670,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou
a
jako zázemí u domu za nájemné ve výši 5,00 Kč/m 2/rok s tím, že
není povoleno oplocení pozemku.
RM_2019-783/16
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(191,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou
i
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že bude před podpisem dodatku uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části
(cca 191,00 m2) v k. ú. Trutnov v ter2
mínu od 05.03.2019 do 31.08.2019 ve výši 5,00 Kč/m /rok.
RM_2019-784/16
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 931,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že pronajatý
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pozemek bude dočasně oplocen (pletivo). Jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být
odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-785/16
p. p.
, k. ú. Volanov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 3 000,00 m2) v k. ú. Volanov na dobu určitou 5 let
2
, z toho cca 78,00 m k umístění dvou buněk a tribuny za nájemné ve výši 10,00 Kč/m 2/rok
a cca 2 922,00 m2 k sečení a jako dráha pro modely aut za nájemné ve výši 0,20 Kč/m 2/rok s tím,
že jakákoliv další výstavba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-786/16
p. p. 1508/1, k. ú. Kohoutov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 1508/1 (1 861,00 m2) v k. ú. Kohoutov na dobu určitou do 31.12.2030 společnosti
Lesy a parky Trutnov s.r.o., jako manipulační plochu za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/rok s tím, že
vždy po ukončení dočasné skládky bude pozemek uveden do původního stavu včetně zatravnění.
RM_2019-787/16
st. p. , k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
(TIP MÓDA), k vystavení zboží před prodejnou na dobu určitou, a to od 05.08.2019 do 04.08.2020
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za
bezesmluvní užívání části st. p.
(cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.01.2019 do
2
04.08.2019 ve výši 3,00 Kč/m /den.
RM_2019-788/16
st. p. 72, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 72 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, společnosti Mousa glas, s. r. o.
(DOMÁCÍ POTŘEBY), k umístění reklamního stojanu a k vystavení zboží před prodejnou na dobu
určitou, a to od 12.08.2019 do 07.07.2020 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před
podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 72 (cca 2,00 m 2) v k. ú.
Trutnov v termínu od 08.07.2019 do 11.08.2019 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2019-789/16
p. p.
, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 240,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu neurčitou
k zajištění přístupu k vlastním pozemkům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv
výstavba a výsadba musí být odsouhlasena pronajímatelem. Nebude zamezen přístup přes pronajatou část p. p.
na zbývající část pozemku.
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RM_2019-790/16
p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(15,00 m2), k. ú. Dolní Staré Město,
na dobu neurčitou za účelem zřízení dočasného sjezdu na p. p.
v k. ú. Dolní Staré Město za nájemné ve
výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv další výstavba není povolena.
RM_2019-791/16
p. p. 195/1, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 195/1 (cca 625,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město společnosti COLAS CZ, a.s.,
na dobu určitou od 15.07.2019 do 30.09.2019 za účelem mezideponie stavebního materiálu za
nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že 30.09.2019 bude vyklizený pozemek předán Odboru majetku města a jakákoliv výstavba není na pozemku povolena.
RM_2019-792/16
st. p. 527, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
bere na vědomí a schvaluje
*01.01*
neplacení nájemného od 08.07.2019 po dobu cca 11 měsíců společností XANTIPA AGENCY
s.r.o., (nájemní smlouva č. 014 110 088, štít domu čp. 73 na st. p. 527 v k. ú. Trutnov) z důvodu
rekonstrukce domu s tím, že již uhrazené nájemné ve výši 13.134,00 Kč bude převedeno do roku
2020. Zároveň dojde k ponížení barterového plnění.
RM_2019-793/16
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(13,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
pozemku (výsadba stromků). Vysázené stromky na p. p.
Město žadatel odstraní.
RM_2019-794/16
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov
bování provozovny.

k údržbě
(komunikace) v k. ú. Horní Staré

za účelem záso-

RM_2019-795/16
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
uzavření podnájemní smlouvy na část p. p.
(cca 530,00 m2) v k. ú. Trutnov mezi
a spolkem HravéPACIČKY z. s., k pohybovým aktivitám dětí (hraní).
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POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2019-796/16
p. p. 2683, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2683 (cca 5,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let pobočnému spolku
KČT, oblast Královéhradeckého kraje, k umístění dvou stojanů s turistickou mapou (1 ks Krkonoše
a 1 ks Podkrkonoší).
RM_2019-797/16
p. p. 2213/1 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2213/1 a části p. p. 2213/6 vše v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, ul. Horská a ul. Slezská Galerii města Trutnova k instalaci tří objektů Antonína Kašpara „STRÁŽCI“ (2 ks)
a „CESTA“ a nerezové plastiky „LEV“ v rámci akce SOCHY V TRUTNOVĚ na dobu určitou, a to do
31.10.2019,
*01.02*
bezúplatné umístění objektu „NAPOJENÍ“ v rámci akce SOCHY V TRUTNOVĚ Galerii města Trutnova mezi čp. 97 a čp. 13 (lano), ul. Horská na dobu určitou do 31.10.2019.
RM_2019-798/16
p. p. 1983/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 1983/1 (80,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Pražská, společnosti STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o., k umístění lešení za účelem opravy fasády bytového domu čp. 387390 na dobu určitou, a to do 20.09.2019.
RM_2019-799/16
p. p. 933/10, k. ú. Horní Staré Město a další
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
dohodu mezi společností ČEZ Teplárenská, a.s. a městem Trutnovem o přístupovém chodníčku ke
knihobudce vybudovaném na p. p. 933/10 v k. ú. Horní Staré Město, který je ve vlastnictví města
Trutnova,
*01.02*
dohodu mezi společností ČEZ Teplárenská, a.s. a městem Trutnovem o přístupovém chodníčku ke
knihobudce vybudovaném na p. p. 2785/7 v k. ú. Trutnov, který je ve vlastnictví města Trutnova.
RM_2019-800/16
p. p.
, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výpověď z pachtovní smlouvy č. 014 001 na pacht p. p.
s
, s tříměsíční výpovědní dobou.

(154,00 m 2) v k. ú. Libeč, uzavřené
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RM_2019-801/16
p. p. 1460/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 1460/2 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu cca 130,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2019-802/16
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p.
v k. ú. Trutnov v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky na části p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 21,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2019-803/16
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p.
v k. ú. Poříčí
u Trutnova spočívajícího v právu uložení a provozování svodnic s vlastníkem pozemku
v celkovém rozsahu 20,00 m2. Jednotková cena činí
40,00 Kč/m2. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2019-804/16
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p.
, p. p.
a p. p.
v k. ú.
Trutnov v majetku
spočívajícího v právu uložení
a provozování vodovodní, plynovodní a kanalizační přípojky na části p. p.
v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu cca 159,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2019-805/16
st. p.
, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části st. p.
v k. ú. Voletiny spočívajícího ve služebnosti cesty a stezky s vlastníkem pozemku s
v celkovém rozsahu cca 35,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2019-806/16
p. p. 2038/1, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p. 84/4, st. p. 131/2 a p. p. 2209 v k. ú. Horní
Staré Město v majetku společnost W trio s. r. o., spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na části p. p. 2038/1 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu cca 78,00 m 2.
Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-807/16
Pořadník na sociální byty na rok 2019
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
přidělení sociálního bytu o vel. 1+2
řadník sociálních bytů na r. 2019 na 1. místo.

,

a zařazení na po-

RM_2019-808/16
Jihoslovanská čp. 25, č. b. 1
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Jihoslovanská 25, č. b. 1,
2. podlaží, o vel. 1+3 (kuchyň 24,80 m2, 1. pokoj 15,70 m2, 2. pokoj 12,50 m2, 3. pokoj 27,90 m2,
předsíň 8,30 m2, hala 23,20 m2, koupelna + WC 3,80 m2 a komora 1,80 m2), topení – plynový kotel.
Minimální měsíční nájemné 7.730,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, kotel a vodoměr. 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 určitou 2 roky
a dále se bude prodlužovat vždy na další 2 roky za podmínky řádného plnění povinností nájemce
vyplývajících z nájemní smlouvy a OZ včetně dalších právních předpisů.
RM_2019-809/16
Palackého čp. 79, č. b. 8
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Palackého 79, č. b. 8, 2. podlaží,
o vel. 1+3 (kuchyň 8,20 m2, 1. pokoj 34,70 m2, 2. pokoj 9,70 m2, 3. pokoj 9,00 m2, předsíň 2,10 m2,
komora – v bytě 5,40 m2, komora – na chodbě 1,20 m2 a koupelna + WC 2,70 m2), topení – plynový kotel. Minimální měsíční nájemné 4.754,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, vestavěné skříně, sporák, plyn. kotel a vodoměr. 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 platebníStránka 22 z 34

ho 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 určitou 2 roky
a dále se bude prodlužovat vždy na další 2 roky za podmínky řádného plnění povinností nájemce
vyplývajících z nájemní smlouvy a OZ včetně dalších právních předpisů.
RM_2019-810/16
Na Struze čp.
, č. b.
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Na Struze
běrového řízení žadateli:
Na Struze
1.

č. b. , 2. podlaží, o vel. 1+3, na základě vý-

, č. b. , o vel. 1+3, standardní byt
Měs. nájemné
9.500,00 Kč

Délka 1. plat. období
6 měsíců

Nájemní smlouva vč. složení nájemného za 1. platební období bude uzavřena do tří týdnů po vyrozumění o přidělení bytu. V případě, že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si
vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením
a
z výběrového řízení na
nájem bytu Na Struze
, č. b. , o vel. 1+3.
RM_2019-811/16
Bulharská čp. , č. b.
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Bulharská
rového řízení žadateli včetně náhradníků:
Bulharská
1.
2.
3.

, č. b.

, č. b. , o vel. 1+2, standardní byt
Měs. nájemné
5.748,00 Kč
4.500,00 Kč
4.135,00 Kč

2. podlaží, o vel. 1+2, na základě výbě-

Délka 1. plat. období
12 měsíců
6 měsíců
8 měsíců

Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením
a
z výběrového řízení na nájem bytu
Bulharská , č. b. , o vel. 1+2.
RM_2019-812/16
Krakonošovo nám. čp.
, č. b.
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Krakonošovo
výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:

, č. b. , 2. podlaží, o vel. 1+1, na základě
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Krakonošovo nám.
1.
2.
3.
4.
5.

, č. b. , o vel. 1+1, standardní byt
Měs. nájemné
6.500,00 Kč
(vrátí byt 1+2)
4.800,00 Kč
4.300,00 Kč
4.250,00 Kč
4.010,00 Kč

Délka 1. plat. období
12 měsíců
18 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců

Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením
a
z výběrového řízení na nájem bytu
Krakonošovo nám.
, č. b. , o vel. 1+1.
RM_2019-813/16
Bulharská čp. , č. b.
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Bulharská
rového řízení žadateli včetně náhradníků:
Bulharská
1.
2.
3.
4.

, č. b. , 3. podlaží, o vel. 1+1, na základě výbě-

, č. b. , o vel. 1+1, standardní byt
Měs. nájemné
6.000,00 Kč
4.750,00 Kč
4.700,00 Kč
3.985,00 Kč

Délka 1. plat. období
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců

Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením
z výběrového řízení na nájem bytu Bulharská
, č. b. ,
o vel. 1+1.
RM_2019-814/16
Barvířská čp. , č. b. (odepsání nevymahatelných pohledávek)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí nedobytné pohledávky:
 ve výši 6.775,00 Kč zbývající část pohledávky dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově čj.
ze dne 07.05.2003 s nevyčísleným poplatkem z prodlení a nezaplacenou částí nákladů
řízení ve výši 5.625,50 Kč
 ve výši 5.872,00 Kč zbývající část pohledávky dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově čj.
ze dne 29.06.2005 s nevyčísleným poplatkem z prodlení
 ve výši 10.713,00 Kč pohledávka dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově čj.
ze dne 04.11.2004 s nevyčísleným poplatkem z prodlení a náklady řízení 6.710,00 Kč
za byt Barvířská čp.
po
.
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*02.01*
schválit upuštění od vymáhání a vyřazení pohledávek v souladu se zákonem o účetnictví:
 ve výši 6.775,00 Kč zbývající část pohledávky dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově čj.
ze dne 07.05.2003 s nevyčísleným poplatkem z prodlení a nezaplacenou částí nákladů
řízení ve výši 5.625,50 Kč
 ve výši 5.872,00 Kč zbývající část pohledávky dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově čj.
ze dne 29.06.2005 s nevyčísleným poplatkem z prodlení
 ve výši 10.713,00 Kč pohledávka dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově čj.
ze dne 04.11.2004 s nevyčísleným poplatkem z prodlení a náklady řízení 6.710,00 Kč
za byt Barvířská čp.
po
.
RM_2019-815/16
Libeč čp. , č. b. (odepsání dlužné částky za byt)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí nevymahatelnost pohledávek:
 ve výši 46.629,12 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle platebních rozkazů OS Trutnov čj.
vůči dlužníkovi
za užívání bytu v domě Libeč , Trutnov, z důvodu splnění
oddlužení dlužníka a osvobození od dalšího plnění,
*01.02*
schválit odepsání pohledávek:
 ve výši 46.629,12 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle platebních rozkazů OS Trutnov čj.
vůči dlužníkovi
za užívání bytu v domě Libeč
oddlužení dlužníka a osvobození od dalšího plnění.

, Trutnov, z důvodu splnění

RM_2019-816/16
Palackého čp. 86, č. b. 1
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Palackého 86, č. b. 1, 2. podlaží,
o vel. 1+3 (kuchyň 14,50 m2, 1. pokoj 27,00 m2, 2. pokoj 11,70 m2, 3. pokoj 16,00 m2, předsíň
13,50 m2, koupelna + WC 7,00 m2 a půda 15,00 m2), topení – plynový kotel. Minimální měsíční
nájemné 6.864,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, plynový kotel a vodoměr. 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 určitou 2 roky
a dále se bude prodlužovat vždy na další 2 roky za podmínky řádného plnění povinností nájemce
vyplývajících z nájemní smlouvy a OZ včetně dalších právních předpisů.
RM_2019-817/16
Krakonošovo náměstí čp. 23, č. b. 2
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. 23, č. b. 2,
2. podlaží,o vel. 1+3 (kuchyň 13,30 m2, 1. pokoj 29,25 m2, 2. pokoj 27,50 m2, 3. pokoj 26,80 m2,
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předsíň 6,70 m2, předsíň 11,55 m2, koupelna + WC 18,20 m2, půda 18,00 m2 a balkón 6,70 m2),
topení dálkové. Minimální měsíční nájemné 9.815,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, digestoř, vodoměr ST, vodoměr TUV a měření tepla. 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, ohřev
TV 300,00 Kč/osoba, teplo 800,00 Kč/byt a domovní služby 30,00 Kč/osoba.
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 určitou 2 roky
a dále se bude prodlužovat vždy na další 2 roky za podmínky řádného plnění povinností nájemce
vyplývajících z nájemní smlouvy a OZ včetně dalších právních předpisů.
RM_2019-818/16
Na Dvorkách čp.
, č. b. (odepsání nevymahatelných pohledávek)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí zánik pohledávek:
 ve výši 233,00 Kč za zbývající část zálohy na služby za byt za duben 2008 s poplatkem z prodlení ve výši 2,5 promile denně od 30.11.2008 do zaplacení (
OS Trutnov)
 ve výši 20.146,00 Kč za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2007 za byt s poplatkem
z prodlení ve výši 2,5 promile denně od 01.12.2008 do zaplacení (
OS Trutnov)
 ve výši 13.940,30 Kč za náklady soudního řízení ve věci
OS Trutnov
 ve výši 1.616,00 Kč za nedoplatek z vyúčtování služeb za byt za rok 2008 (
OS
Trutnov)
 ve výši 8.154,00 Kč za náklady soudního řízení
OS Trutnov
za byt Na Dvorkách
, Trutnov po
,
*02.01*
schválit odepsání pohledávek:
 ve výši 233,00 Kč za zbývající část zálohy na služby za byt za duben 2008 s poplatkem z prodlení ve výši 2,5 promile denně od 30.11.2008 do zaplacení (
)
 ve výši 20.146,00 Kč za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2007 za byt s poplatkem z prodlení ve výši 2,5 promile denně od 01.12.2008 do zaplacení (
)
 ve výši 13.940,30 Kč za náklady soudního řízení ve věci
OS Trutnov
 ve výši 1.616,00 Kč za nedoplatek z vyúčtování služeb za byt za rok 2008 (
)
 ve výši 8.154,00 Kč za náklady soudního řízení
OS Trutnov
za byt Na Dvorkách
, Trutnov po
.
RM_2019-819/16
Lípová čp. , č. b.
(žádost o uzavření nájemní smlouvy)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nové nájemní smlouvy na byt Lípová , č. b.
, 1. podlaží, o vel. 1+2, s
, trv. bytem
, za měsíční nájemné 4.580,00 Kč na dobu určitou
s účinností od 02.08.2019 do 02.08.2020.
RM_2019-820/16
Žádost o zapůjčení holobytu (
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
přidělení holobytu Na Dvorkách
.

)

pro

, trv. bytem
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MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2019-821/16
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Výměna oken a výloh památková zóna 2019“ – výsledek výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Výměna oken a výloh památková zóna 2019” rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky pro jednotlivé bytové domy, přičemž nejvhodnější nabídkou je:
 pro dům Školní 157 – nabídka uchazeče DAKO spol. s r.o., Libňatov, IČ 47453443, s nabídkovou cenou 656.980,00 Kč bez DPH,
 pro dům Krakonošovo nám. 22 – nabídka uchazeče
, s nabídkovou cenou 99.000,00 Kč bez DPH,
 pro dům Krakonošovo nám. 124 – nabídka
, s nabídkovou
cenou 121.250,00 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy s vybranými dodavateli; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících,
vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách.
RM_2019-822/16
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava fasády Palackého 103, Trutnov“ – výsledek výběrového
řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava fasády Palackého 103, Trutnov” rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče VRAPO s.r.o., Trutnov, IČ 45538913, s nabídkovou cenou 798.985,20 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících,
vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách.
RM_2019-823/16
MEBYS Trutnov s.r.o. – Stanovení ceníku vstupného na sportoviště v Trutnově
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
změnu ceníku vstupného na sportoviště v Trutnově dle návrhu, předloženého společností MEBYS
Trutnov s.r.o.
RM_2019-824/16
Pult centralizované ochrany
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změnu v příkazní smlouvě č. 170/09/TU (objednatel urologietrutnov.c.z. s.r.o., Úpická 165, Trutnov). Změna spočívá v navýšení ceny za monitorování objektu od 01.08.2019. Cena se z původní
ceny 670,00 Kč navyšuje o 230,00 Kč za přenos zpráv na PCO pomocí radiového vysílače. Celková cena za monitorování objektu je měsíčně 900,00 Kč bez DPH,
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*01.02*
změnu v příkazní smlouvě č. 64/02/TU (objednatel ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov, Menzlova 1, Trutnov 3). Změna spočívá v navýšení ceny za monitorování objektu
od 01.08.2019. Cena se z původní ceny 260,00 Kč navyšuje o 230,00 Kč za přenos zpráv na PCO
pomocí radiového vysílače. Celková cena za monitorování objektu je měsíčně 490,00 Kč bez DPH,
*01.03*
uzavření příkazní smlouvy č. 228/19/TU s příkazcem LACONEX, a.s. Svatoslavova 355/8,
Praha 4, na připojení objektu na adrese Na Statku 31, Trutnov-Volanov, na pult centralizované
ochrany od 01.08.2019.
bere na vědomí
*02.01*
ukončení příkazní smlouvy č. 18/02/TU s příkazcem Damping s.r.o., V ráji 917, Pardubice, zastoupeným
, písemnou dohodou ke dni 30.06.2019.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-825/16
Hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2019
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací k 30.06.2019.
RM_2019-826/16
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 13.000,00 Kč pro Nadační fond KlaPeto, IČ 03456277, Vybíralova 934/23, 198 00 Praha 9, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených se zápůjčkou stanů a lavic v rámci organizace charitativní akce "Na Sněžku pro Evču a HandicapFest" v roce 2019,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Nadační fond KlaPeto, IČ 03456277, Vybíralova 934/23, 198 00 Praha 9, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro RC Modeláři Trutnov, z. s., IČ 22769951, Pampelišková 516, 541 02 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované
– částečná úhrada výdajů spojených s úpravou modelářského letiště RC Modeláři Trutnov, letiště
Trutnov-Volanov (zejména výdaje na sekání trávy apod.) v roce 2019,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro RC Modeláři Trutnov, z. s., IČ 22769951, Pampelišková 516, 541 02
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro RC Modeláři Trutnov, z. s., IČ 22769951, Pampelišková 516, 541 02 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované
– částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 7. ročníku soutěže v létání draků "Drakiáda"
v roce 2019,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro RC Modeláři Trutnov, z. s., IČ 22769951, Pampelišková 516, 541 02
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 48.500,00 Kč pro TUarch, z. s., IČ 04693213, Ivana Olbrachta 111, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada
výdajů spojených s přípravou a realizací dočasných objektů ze dřeva v areálu Bojiště (výdaje na
pořízení materiálu k realizaci objektů {spojovací materiál, ocelová lanka, úhelníky apod.}, ubytování, doprava, cestovné, honoráře pro externí konzultanty) v roce 2019,
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*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TUarch, z. s., IČ 04693213, Ivana Olbrachta 111, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2019-827/16
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (do 50.000,00 Kč) – Farní charita Dvůr Králové nad Labem
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Farní charitu Dvůr Králové nad Labem, IČ 43464637,
Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených
s provozem "Občanské poradny v Trutnově" v druhé polovině roku 2019 (zejména výdaje na nájemné a mzdové náklady sociálního pracovníka poradny),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Farní charitu Dvůr Králové nad Labem, IČ 43464637, Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové nad Labem, dle předloženého znění.
RM_2019-828/16
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (do 50.000,00 Kč) – Oblastní charita Červený Kostelec
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec, IČ 48623814,
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním rehabilitačních, zdravotních a odlehčovacích pobytů pro pacienty s roztroušenou sklerózou ve středisku Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem v roce 2019 (zejména výdaje na energie, aktivizační pomůcky apod.),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Červený Kostelec, IČ 48623814, 5. května 1170,
549 41 Červený Kostelec, dle předloženého znění.
RM_2019-829/16
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (do 50.000,00 Kč) – Senior dům Beránek, s. r. o.
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 46.595,85 Kč pro Senior dům Beránek, s. r. o.,
IČ 07266138, náměstí T. G. Masaryka 1132, 542 32 Úpice, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY
odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených s pořízením 3 ks pojízdných kardio křesel pro klienty Senior domu Beránek v roce 2019, včetně uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
RM_2019-830/16
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 50.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze
dne 07.06.2019, tj. na úhradu výdajů spojených s pořízením větroměru v roce 2019,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého znění.
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RŮZNÉ
RM_2019-831/16
Dokumentace stavby pro akci "Rekonstrukce sportovního stadionu ZŠ R. Frimla" – dodatek
č. 1 smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změnu termínu provedení a předání:
 projektová studie
 dokumentace pro vydání společného povolení
dle předloženého návrhu. (Termín provedení a předání projektové dokumentace pro provádění
stavby zůstává beze změn.)
pověřuje
*02.01*
vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se
zhotovitelem PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem.
RM_2019-832/16
Smlouva o dílo na akci "Oprava asfaltového krytu komunikace – Dolce u Trutnova II"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
předloženou smlouvu o dílo na akci "Oprava asfaltového krytu komunikace – Dolce u Trutnova II".
RM_2019-833/16
Smlouva o dílo na akci "Oprava krytu vozovky – Bohuslavická"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
předloženou smlouvu o dílo na akci "Oprava krytu vozovky – Bohuslavická".
RM_2019-834/16
VZ "Pořízení komunálního nosiče" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s vypsáním zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Pořízení komunálního
nosiče“, systémové č. VZ: P19V00000101, zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení,
*01.02*
se zadávacími podmínkami k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
se jmenováním komise pro zpřístupnění nabídek v elektronické podobě ve složení:
,
*01.04*
se jmenováním hodnoticí komise ve složení:
Náhradníci:
,
k provádění běžných úkonů v předmětném zadávacím řízení, konkrétně k hodnocení nabídek,
k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti
účastníků zadávacího řízení a k posouzení, zda jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní
důvody vyloučení účastníků zadávacího řízení, to vše včetně všech úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že u účastníků zadávacího řízení, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků zadávacího řízení navržených komisí k vyloučení
z účasti v zadávacím řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny obligatorní důvody k jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
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RM_2019-835/16
VZ "Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce III/3012
Trutnov – Radeč" – schválení výsledku zadávacího řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Vypracování projektové dokumentace a výkon
autorského dozoru stavební akce III/3012 Trutnov – Radeč“, konkrétně účastníka č. 3 – ADVISIA,
s.r.o., Pernerova 659/31a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 24668613, nabídková cena pro část zakázky
financované z rozpočtu města Trutnova 243.000,00 Kč bez DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. ADVISIA, s.r.o., Pernerova 659/31a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 24668613,
2. Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868.
pověřuje
*02.01*
vedoucího Odboru rozvoje města, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
RM_2019-836/16
VZ "Výstavba veřejného osvětlení v ulici Adamovská, Trutnov" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výstavba veřejného
osvětlení v ulici Adamovská, Trutnov“, systémové číslo VZ: P19V00000102,
*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:
,
*01.05*
jmenování hodnoticí komise ve složení:
, 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*
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_2019-837/16
Úprava ulice Komenského a Exulantská
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
provedení stavebních úprav ulic Komenského a Exulantská společností Technické služby Trutnov,
s.r.o., za nabídkovou cenu 4.165.276,86 Kč bez DPH, 5.039.985,00 Kč vč. DPH.
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pověřuje
*02.01*
vedoucího Odboru rozvoje města, k zajištění uzavření smlouvy se společností Technické služby Trutnov, s.r.o.
RM_2019-838/16
Redakční rada Radničních listů
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
rezignaci členky redakční rady Radničních listů
k 29.07.2019.
jmenuje
02.01
s účinností od 29.07.2019 novou členkou redakční rady Radničních listů

.

RM_2019-839/16
Ukončení nájmu motorového vozidla
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
ukončení nájmu motorového vozidla Ford Transit 300L, RZ 3H45540, které město Trutnov pronajímá Svazku obcí Východní Krkonoše (SOVK).
schvaluje
*02.01*
uzavření dohody o narovnání, kdy město Trutnov jako nájemce nebude vracet poměrnou část
uhrazeného povinného ručení a havarijního pojištění (ve výši 1.314,40 Kč), SOVK nebude hradit
poměrnou část nákladů na opravu motorového vozidla potřebných k získání povolení k provozu na
pozemních komunikacích (náklady nejsou doposud vyčísleny).
pověřuje
*03.01*
, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, zajištěním podpisu smlouvy o narovnání
se SOVK.
RM_2019-840/16
Rozhodnutí o poskytnutí dotace městu Trutnovu
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí získání dotace z OPŽP 2014-2020 na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově“ ve výši 40 % z uznatelných nákladů, maximálně
7.283.682,00 Kč.
*02.01*
souhlasit s přípravou realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu
v Trutnově“.
RM_2019-841/16
Modernizace docházkového systému ANeT-Time a přístupového systému ANeT-Guard
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s modernizací docházkového a přístupového systému od společnosti ANeT-Advanced Network
Technology, s.r.o., Královopolská 3052/139, 612 00 Brno, za celkovou cenu 300.000,00 Kč s DPH.
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RM_2019-842/16
Platové záležitosti ředitelky MŠ
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změnu platového zařazení
, ředitelky Mateřské školy, Trutnov, dle předloženého návrhu.
stanovuje
*02.01*
výše uvedené ředitelce v návaznosti na změnu platového zařazení příplatek za vedení dle předloženého návrhu.

RM_2019-843/16
Přijetí daru a pořízení DHMM Mateřskou školou, Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 95.856,20 Kč Mateřskou školou, Trutnov od Nadačního fondu Mateřské školy Trutnov, Komenského 485, 541 01 Trutnov, IČ 28783042, který bude
použit na pořízení dvou herních prvků na zahradu odloučeného pracoviště MŠ Žižkova,
*01.02*
se záměrem Mateřské školy, Trutnov pořídit dlouhodobý hmotný movitý majetek, tj. lanovou rampu
oboustrannou, dle předloženého návrhu.

RM_2019-844/16
Použití loga města Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s použitím loga města Trutnova při přípravě, realizaci a prezentaci akce, která se uskuteční dne
13.09.2019 v rámci Týdne pěstounství Královéhradeckého kraje 2019.

RM_2019-845/16
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 26.06.2019 k podaným žádostem o umístění v domech s pečovatelskou službou (DPS) a ke změnám na pořadníku žadatelů dle předloženého návrhu,
*01.02*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v DPS dle předloženého návrhu.

RM_2019-846/16
Organizační opatření
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změnu organizačního opatření č. 6/2017, Pracovní řád zaměstnanců města Trutnova zařazených
do městského úřadu.
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RM_2019-847/16
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 26.08.2019 od 15:00 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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