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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-848/17
Palackého čp.
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru výpůjčky nebytových prostor v čp.
Palackého ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 98,90 m2 (kancelář 47,10 m2, 4 výlohy o celkové výměře 5,00 m2,
kancelář 10,30 m2, 2 chodby o celkové výměře 11,90 m2, 3 místnosti 17,90 m2, 2,20 m2, 3,30 m2
a 1 WC 1,20 m2)
, na dobu určitou od 17.09.2019 do
15.10.2019 za účelem přestěhování vybavení solária do náhradních prostor po dobu rekonstrukce
stávajícího objektu. Náklady spojené s užíváním těchto prostor (el. energie, voda, topení, odpady
apod.) hradí
.
RM_2019-849/17
Školní čp.
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
Školní ul. v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 67,90 m2 (3 místnosti o celkové výměře 60,05 m2, chodba
o výměře 3,60 m2, sociální zařízení o výměře 4,25 m2)
, na
dobu určitou 5 let ode dne dokončení rekonstrukce objektu (předpoklad 01.10.2019), za účelem
provozování solárního studia. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto
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prostor nájemci uhrazeno. V prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu
zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-850/17
p. p. 147/44, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 147/44 (cca 60,00 m2) v k. ú. Oblanov Základní
organizaci OS ZPTNS, Poštovní a telekomunikační obvod Trutnov, k rozšíření vlastních pozemků.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-851/17
p. p.
, p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
730,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
vodem hradí kupující.

(cca 270,00 m2) a p. p.
(cca
jako zahradu. Náklady spojené s pře-

RM_2019-852/17
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
(146,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
jako zahradu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-853/17
p. p.
a p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 012 021 na pronájem části p. p.
(100,00 m2) v k. ú. Horní Staré
Město, uzavřené s
dohodou ke dni 30.09.2019.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 260,00 m2) a část p. p.
(cca
2
445,00 m ) v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou 5 let
, z toho
510,00 m2 k zahrádkářským účelům, 175,00 m2 jako přístupová cesta za nájemné ve výši
3,00 Kč/m2/rok a 20,00 m2 k umístění chatky za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-854/17
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(299,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou
na dobu neurčitou
k údržbě pozemku (sečení) za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
Pronajatý pozemek bude dočasně oplocen.
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RM_2019-855/17
p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 90,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město
na dobu určitou do 30.09.2024
, z toho 81,00 m2 k zahrádkářským účelům
2
2
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m /rok a 9,00 m k umístění pergoly za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-856/17
p. p.
a p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(1,50 m2) a část p. p.
(1,50 m2)
v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 30.04.2024
k umístění dvou směrových
tabulí k hotelu ALFA za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2/rok + DPH.
RM_2019-857/17
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(33,00 m 2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na
dobu neurčitou
k zajištění přístupu k vlastnímu pozemku za nájemné ve
výši 300,00 Kč/rok.
RM_2019-858/17
p. p.
, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(1 206,00 m2) v k. ú. Voletiny na dobu určitou
5 let
, z toho 309,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
2
2
2,00 Kč/m /rok, 6,00 m k umístění skleníku za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok a 891,00 m2
k údržbě pozemku (svahu) za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či
výsadba musí být odsouhlasena pronajímatelem. Zveřejnění bude zasláno
(nájemci bytu).
RM_2019-859/17
p. p.
, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 233,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu
určitou 5 let
, z toho cca 223,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné
2
ve výši 2,00 Kč/m /rok a cca 10,00 m2 k umístění skleníku za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok
s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2019-860/17
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 24,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
neurčitou
k zahrádkářským účelům a k umístění sušáku na prádlo za
nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
RM_2019-861/17
p. p. 2786/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 016 027 na pronájem části p. p. 2786/1 (30,00 m2) v k. ú. Trutnov,
uzavřené se společností MASTER GRILL s. r. o., dohodou ke dni 30.09.2019.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2786/1 (cca 35,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 2 roky společnosti VIRTUS CITY s. r. o., z toho 15,00 m 2 k umístění stávajícího pojízdného
občerstvení za nájemné ve výši 600,00 Kč/m2/rok a 20,00 m2 k provozování kabelového vedení
NN za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok.
RM_2019-862/17
p. p. 385, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 385 (4,00 m2) v k. ú. Voletiny na dobu neurčitou
Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, jako pozemek pod objektem SŽDC za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2019-863/17
p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájmu k části p. p.
(80,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova se společností Lesy a parky
Trutnov s.r.o., dohodou ke dni 30.09.2019.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(80,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova na
dobu určitou 5 let
, z toho 15,00 m2 k umístění stávajícího seníku za ná2
jemné ve výši 10,00 Kč/m /rok a 65,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
2,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-864/17
p. p. 2090/26, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2090/26 (4,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
neurčitou Společenství vlastníků jednotek J. R. z Dubé 444-446, Trutnov, za účelem úpravy chodníku (vstupu do domu čp. 444) pro bezbariérový přístup za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím,
že bude zachována průchozí šíře chodníku kolem rampy v minimální šíři 2,00 m.
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POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2019-865/17
st. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej st. p.
(75,00 m2) v k. ú. Poříčí 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.
RM_2019-866/17
p. p.
, p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit směnu části 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_2019-867/17
p. p. 184/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem 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, 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.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit prodej části p. p. 184/1 (14,00 m2), části p. p. 202/2 (43,00 m2) a části p. p. 1625
(19,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova Společenství vlastníků jednotek Sportovní č.p. 496, 497, Trutnov 3, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2, jako okapový chodníček.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-868/17
p. p.
, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(644,00 m2) v k. ú. Libeč
za kupní cenu v místě
a čase obvyklou, min. za 200,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-869/17
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření Smlouvy o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na p. p.
,
p. p.
a p. p.
v k. ú. Trutnov, které jsou ve vlastnictví
, a stavbách na nich v budoucnu umístěných, vůči vlastníkovi sousedního pozemku, tj. p. p.
v k. ú. Trutnov, kterým je město Trutnov, za následujících podmínek:
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 stavebník zajistí na své náklady, nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu smlouvy, aby vzdání
se práva bylo zapsáno do katastru nemovitostí,
 město na základě písemného oznámení o zápisu vzdání se práva na náhradu škody a pokud
tomu nebudou bránit jiné skutečnosti, poskytne v případě potřeby stavebníkovi souhlasné stanovisko k vydání stavebního povolení pro stavbu rodinného domu na p. p.
, p. p.
v k. ú. Trutnov.
a p. p.
RM_2019-870/17
p. p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(5 335,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova
du zpracovávání územní studie na dělení pozemků.

z důvo-

RM_2019-871/17
p. p.
, p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(458,00 m2) a části p. p.
(cca 600,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova
,
*01.02*
schválit prodej p. p.
(458,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova
.
RM_2019-872/17
p. p. 179/59, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření úplatné smlouvy o právu stavby se společností NYMPHIA, a.s., zastoupenou
, na část p. p. 179/59 (cca 100,00 m2) k. ú. Dolní Staré Město za účelem
vybudování autobusové zastávky včetně zastávkového zálivu. Právo stavby bude uzavřeno na
dobu určitou 30 let za smluvní plat ve výši 100,00 Kč/rok + DPH. Náklady spojené s uzavřením
smlouvy hradí žadatel.
RM_2019-873/17
p. p. 2203/6, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2203/6 (cca 200,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků Železničářská 485, 486, Trutnov, jako zázemí u domu.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2019-874/17
p. p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p.
(316,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova na dobu neurčitou
k rekreačním účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok.
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RM_2019-875/17
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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 za nájemné ve výši
2
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_2019-876/17
p. p.
a p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 67,00 m2) a části p. p.
(cca 241,00 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova na dobu určitou 5 let
, z toho cca 240,00 m2 k zahrádkářským úče2
2
lům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m /rok, cca 22,00 m 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_2019-877/17
p. p.
, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p.
(222,00 m2) v k. ú. Voletiny na dobu neurčitou
, z toho
cca 10,00 m2 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_2019-878/17
p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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 nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok a cca
2
991,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 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_2019-879/17
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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
2
3,00 Kč/m /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.

Stránka 10 z 22

RM_2019-880/17
p. p. 2760, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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_2019-881/17
p. p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem 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_2019-882/17
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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_2019-883/17
p. p.
a p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 14,00 m2) a části p. p.
(cca 9,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou společnosti W trio s. r. o., zastoupené
, ke zřízení
zpevněné přístupové cesty s následnou údržbou za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2019-884/17
p. p. 2213/1 a st. p. 92, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/1 (cca 12,00 m2) a části st. p. 92 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
, k umístění předzahrádky
na dobu určitou, a to od 01.10.2019 do 30.09.2020 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den s tím, že
předzahrádka nebude provozována v době nočního klidu.
RM_2019-885/17
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 Prophone s. r. o.
(ALPINE PRO), k umístění reklamní vlajky na dobu určitou, a to od 09.09.2019 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 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.09.2019 do
08.09.2019 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
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RM_2019-886/17
p. p. 2213/1 a st. p. 192, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/1 (cca 20,00 m2) a části st. p. 192 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
, k umístění předzahrádky na dobu určitou, a to od 01.10.2019 do 30.09.2020 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den s tím, že předzahrádka
nebude provozována v době nočního klidu.
RM_2019-887/17
p. p. 2074/3, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2074/3 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Komenského,
, k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 09.09.2019 do 08.09.2020
za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za
bezesmluvní užívání části p. p. 2074/3 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.12.2018 do
08.09.2019 ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2019-888/17
p. p. 2683, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2683 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
, k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 05.09.2019 do
04.09.2020 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2019-889/17
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/15 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, Svatojánské náměstí,
, k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to
od 09.09.2019 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. 2213/15 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov
v termínu od 01.09.2019 do 08.09.2019 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2019-890/17
p. p. 1790/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1790/1 (cca 4,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Královédvorská,
, k umístění reklamního poutače na dobu určitou, a to od
01.10.2019 do 30.09.2020 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den.
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RM_2019-891/17
st. p. 101/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 101/1 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská,
, k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 19.10.2019 do
18.10.2020 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2019-892/17
p. p. 2198/23, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2198/23 (cca 120,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Železničářská, společnosti JVSTAV.CZ, s. r. o., k zařízení staveniště na dobu určitou, a to od 03.09.2019 do 09.09.2019 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den s tím, že bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části
p. p. 2198/23 (cca 120,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 21.08.2019 do 02.09.2019 ve výši
2,00 Kč/m2/den.
RM_2019-893/17
p. p. 2213/3, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/3 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Školní, společnost TERGAST s. r. o.
(RESTAURACE POD HRADEM), k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od
09.09.2019 do 31.10.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem
smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2213/3 (cca 1,00 m 2) v k. ú. Trutnov
v termínu od 01.07.2019 do 08.09.2019 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2019-894/17
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnost TERGAST s. r. o.
(RESTAURACE POD HRADEM), k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od
09.09.2019 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 (cca 2,00 m 2) v k. ú. Trutnov
v termínu od 01.03.2019 do 08.09.2019 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2019-895/17
p. p. 2227/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/1 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
k umístění reklamního stojanu (zmrzlina) na dobu určitou, a to od 10.09.2019 do 30.09.2019 za nájemné
ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní
užívání části p. p. 2227/1 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 10.07.2019 do 09.09.2019 ve
výši 3,00 Kč/m2/den.
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RM_2019-896/17
MEBYS Trutnov s.r.o.
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s uzavřením Smlouvy o podnájmu sportoviště mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a TJ LOKOMOTIVOU TRUTNOV, z.s., na část Areálu krytého bazénu na dobu určitou 5 let (dle předloženého návrhu),
*01.02*
s uzavřením Smlouvy o krátkodobém podnájmu sportoviště mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a SPARTAKEM TRUTNOV, z.s., na část Areálu krytého bazénu (dle předloženého návrhu), za nájemné ve výši dle platného ceníku, na dobu určitou od 09.09.2019 do 28.06.2020,
*01.03*
s uzavřením Smlouvy o krátkodobém podnájmu sportoviště mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a TĚLOCVIČNOU JEDNOTOU Sokol Úpice na část Areálu krytého bazénu (dle předloženého návrhu), k výuce plaveckých způsobů za nájemné ve výši dle platného ceníku, na dobu
určitou od 14.09.2019 do 30.05.2020,
*01.04*
s uzavřením Smlouvy o krátkodobém podnájmu sportoviště mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a
na část Areálu krytého bazénu (dle předloženého návrhu), za nájemné ve výši dle platného ceníku, na dobu určitou od 07.10.2019 do 25.05.2020,
*01.05*
s uzavřením Smlouvy o krátkodobém podnájmu sportoviště mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a
na část Areálu krytého bazénu (dle předloženého návrhu),
za nájemné ve výši dle platného ceníku, na dobu určitou od 06.10.2019 do 28.06.2020,
*01.06*
s uzavřením Smlouvy o krátkodobém podnájmu sportoviště mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a Gymnáziem Trutnov na část Areálu krytého bazénu (dle předloženého návrhu), za nájemné ve výši dle platného ceníku, na dobu určitou od 02.10.2019 do 22.04.2020,
*01.07*
s uzavřením Smlouvy o krátkodobém podnájmu sportoviště mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a Místní skupinou Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Dvůr Králové n. L.,
na část Areálu krytého bazénu (dle předloženého návrhu), za nájemné ve výši dle platného ceníku,
na dobu určitou od 02.10.2019 do 19.04.2020.
RM_2019-897/17
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 20,00 m2) v k. ú. Trutnov
osobního automobilu.
RM_2019-898/17
p. p.
a p. p.
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 24,00 m2) v k. ú. Trutnov
bilního bistra,
*01.02*
pronájem části p. p.
(cca 24,00 m2) v k. ú. Trutnov
bilního bistra.

k parkování

k provozování mok provozování mo-
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RM_2019-899/17
p. p.
, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 230,00 m2) v k. ú. Voletiny
lům.

k zahrádkářským úče-

POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2019-900/17
p. p. 2081/16, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2081/16 (cca 6,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Žižkova, společnosti INFRASTAV
s. r. o., k umístění lešení (fasáda) na dobu určitou, a to do 31.10.2019.
RM_2019-901/17
p. p. 188/33, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 188/33 (cca 20,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Benešova, Mateřské škole,
Trutnov, k umístění lešení za účelem opravy střechy budovy čp. 222 na dobu určitou, a to do
30.10.2019.
RM_2019-902/17
p. p. 1523/8 a p. p. 1523/22, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést přístavbu a užívat prostor nad pozemkem města, tj.
nad částí p. p. 1523/8 a částí p. p. 1523/22 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov s
. Zateplení bude v šíři 100,00 mm a cca 50,00 cm nad soklovou částí domu. Stavebník se zavazuje provést stavbu v termínu do 31.12.2020.
RM_2019-903/17
p. p. 1177/11 a p. p. 1939/2, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, s. o., spočívajícího v právu uložení a provozování technologických domků a pro umístění technického zařízení
rekonstruovaného zabezpečení přejezdů v místě křížení železniční dráhy a stávajících komunikací
na části p. p. 1177/11 a části p. p. 1939/2 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu cca
60,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2019-904/17
p. p.
a další, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch
, spočívajícího v právu
uložení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p.
, p. p.
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a p. p.
v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu 70,00 m2. Jednotková cena činí
2
40,00 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněná.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-905/17
Dlouhá čp.
, č. b.
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Dlouhá
rového řízení žadateli včetně náhradníků:
Dlouhá
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

, č. b. , 2. podlaží, o vel. kk+2, na základě výbě-

, č. b. , o vel. kk+2, standardní byt
Měs. nájemné
6.999,00 Kč
6.582,00 Kč
6.251,00 Kč
5.500,00 Kč
5.282,00 Kč
5.000,00 Kč
4.800,00 Kč

Délka 1. plat. období
36 měsíců
6 měsíců
12 měsíců
6 měsíců
6 měsíců
12 měsíců
6 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
s měsíčním nájemným ve výši 7.505,00 Kč a 6.999,00 Kč a 1. délkou platebního období 36 měsíců,
,
a
z výběrového řízení na nájem bytu Dlouhá
, č. b. o vel. kk+2.
RM_2019-906/17
M. Gorkého čp.
a Na Dvorkách čp.
(dlužné částky za byty – odepsání nevymahatelných
pohledávek)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí zánik pohledávek:
 ve výši 107.990,00 Kč – zbývající část příslušenství (poplatku z prodlení) dle rozsudku OS Trutnov sp. zn.
ze dne 31.07.2003 (příslušenství k dluhu na nájemném za byt M. Gorkého
v Trutnově za 12/1998 – 10/2000),
 ve výši 4.900,00 Kč náklady soudního řízení ve věci vyklizení bytu Na Dvorkách
, Trutnov,
dle rozsudku OS Trutnov sp. zn.
ze dne 17.05.2002 a 4.620,00 Kč náklady soudního výkonu rozhodnutí v téže věci dle usnesení OS Trutnov sp. zn.
 ve výši 3.067,90 Kč nezaplacená část nákladů na vyklizení bytu M. Gorkého
v Trutnově dle
rozsudku OS Trutnov sp. zn.
ze dne 27.08.2003 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 5.100,00 Kč a náklady soudního
výkonu rozhodnutí v téže věci 4.620,00 Kč dle usnesení Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 04.02.2010,
 ve výši 6.662,00 Kč zbývající část příslušenství (poplatku z prodlení) dle platebního rozkazu OS
Trutnov sp. zn.
ze dne 04.02.2002 (příslušenství k dluhu na nájemném za byt Na
Dvorkách
v Trutnově za 02/2001 – 10/2001, náklady soudního řížení v téže věci
6.600,00 Kč a náklady soudního výkonu rozhodnutí v téže věci dle usnesení OS Trutnov sp. zn.
2
ze dne 05.02.2010 a náklady výkonu rozhodnutí 6.420,00 Kč v téže věci,
za byty M. Gorkého
a Na Dvorkách
, Trutnov po
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*02.01*
schválit odepsání pohledávek:
 ve výši 107.990,00 Kč – zbývající část příslušenství (poplatku z prodlení) dle rozsudku OS Trutnov sp. zn.
ze dne 31.07.2003 (příslušenství k dluhu na nájemném za byt M. Gorkého
v Trutnově za 12/1998 – 10/2000),
 ve výši 4.900,00 Kč náklady soudního řízení ve věci vyklizení bytu Na Dvorkách
, Trutnov
dle rozsudku OS Trutnov sp. zn.
ze dne 17.05.2002 a 4.620,00 Kč náklady soudního výkonu rozhodnutí v téže věci dle usnesení OS Trutnov sp. zn.
ze dne
05.02.2010,
 ve výši 3.067,90 Kč nezaplacená část nákladů na vyklizení bytu M. Gorkého 267 v Trutnově dle
rozsudku OS Trutnov sp. zn.
ze dne 27.08.2003 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 5.100,00 Kč a náklady soudního
výkonu rozhodnutí v téže věci 4.620,00 Kč dle usnesení Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 04.02.2010,
 ve výši 6.662,00 Kč zbývající část příslušenství (poplatku z prodlení) dle platebního rozkazu
OS Trutnov sp. zn.
ze dne 04.02.2002 (příslušenství k dluhu na nájemném za byt
Na Dvorkách
v Trutnově za 02/2001 – 10/2001), náklady soudního řízení v téže věci
6.600,00 Kč a náklady soudního výkonu rozhodnutí v téže věci dle usnesení OS Trutnov sp. zn.
ze dne 05.02.2010 a náklady výkonu rozhodnutí 6.420,00 Kč v téže věci,
za byty M. Gorkého
a Na Dvorkách
, Trutnov po
.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2019-907/17
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava šaten II. Zimní stadion Trutnov“ – zrušení výběrového
řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava šaten II. Zimní stadion Trutnov” rozhodnutí o zrušení
celého zadávacího řízení bez udání důvodu.
pověřuje
*02.01*
jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění oznámení o zrušení celého
zadávacího řízení bez udání důvodu.
RM_2019-908/17
Pult centralizované ochrany
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení příkazní smlouvy č. 37/02/TU s příkazcem EG servis s.r.o., Náchodská 24, Trutnov 3,
zastoupeným
, písemnou dohodou ke dni 31.07.2019,
*01.02*
ukončení příkazní smlouvy č. 23/03/TU s příkazcem
, Trutnov, ve výpovědní lhůtě ke dni 30.09.2019.
RM_2019-909/17
Smlouva ČEZ Distribuce, a.s.: p. p. 3205, k. ú. Trutnov – nová elektropřípojka
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
smlouvu č. 19_SOP_01_4121558173, zřízení přípojky NN na p. p. 3205, k. ú. Trutnov, zpoplatněnou částkou 10.000,00 Kč.
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ukládá
*02.01*
, zajistit uzavření smluvního vztahu s ČEZ – Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02, IČ 24729035, o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě NN.
Termín: 09.09.2019
RM_2019-910/17
Smlouva ČEZ Distribuce, a.s.: Hasičská zbrojnice ul. Dlouhá čp. 752, k. ú. Horní Staré Město
– nová elektropřípojka – tepelné čerpadlo
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
smlouvu č. 19_SOP_01_4121561916 na zřízení přípojky k distribuční soustavě NN na tepelné
čerpadlo k domu čp. 752, ul. Dlouhá, který je součástí pozemku p. p. 239/9, k. ú. Horní Staré Město, zpoplatněnou částkou 16.000,00 Kč.
ukládá
*02.01*
, zajistit uzavření smluvního vztahu s ČEZ – Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02, IČ 24729035, o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě NN.
Termín: 09.09.2019
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-911/17
Zřízení bankovního spořicího účtu s výpovědí
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
smlouvu o zřízení spořicího účtu s výpovědní lhůtou s Komerční bankou a.s., ve znění podle předloženého návrhu.
RŮZNÉ
RM_2019-912/17
VZ "Rekonstrukce VO – ul. Lnářská, Papírenská, Údolní, Slévárenská" – zrušení výběrového
řízení; VZ "Rekonstrukce VO – ul. Lnářská, Papírenská, Údolní, Slévárenská – opakovaná
zakázka" – schválení zadávacích podmínek
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce VO – ul. Lnářská,
Papírenská, Údolní, Slévárenská“, systémové číslo VZ: P19V00000092,
pověřuje
*02.01*
k podepsání písemností s tím souvisejících.
schvaluje
*03.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce VO – ul.
Lnářská, Papírenská, Údolní, Slévárenská – opakovaná zakázka“, systémové číslo VZ:
P19V00000108,
*03.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
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*03.03*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
,
*03.04*
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
*04.01*
, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2019-913/17
Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 160.000,00 Kč
,
*01.02*
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s
.
RM_2019-914/17
Prominutí penále ze zpoždění dodávky hřiště na Babí, firma Hřiště.cz
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
neschválit prominutí penále ve výši 84.649,98 Kč za zpoždění dodávky hřiště na Babí firmě Hřiště.cz.
RM_2019-915/17
Změny č. 3 územního plánu Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zpracovatelem územně plánovací dokumentace „Změny č. 3 územního plánu Trutnov“ firmu TENET, s.r.o. architektonický ateliér, Horská 64, 541 01 Trutnov, IČ 63220385, za nabídkovou cenu
397.848,00 Kč.
ukládá
*02.01*
zajistit uzavření smlouvy o dílo na zpracování
„Změny č. 3 územního plánu Trutnov“,
Termín: 09.09.2019
*02.02*
zajistit uzavření smlouvy na úhradu podílů na
nákladech za zpracování „Změny č. 3 územního plánu Trutnov“ s jednotlivými žadateli.
Termín: 09.09.2019
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RM_2019-916/17
VZ "Výstavba veřejného osvětlení v ulici Adamovská, Trutnov" – schválení výsledku výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Výstavba veřejného osvětlení v ulici Adamovská, Trutnov“, systémové číslo VZ: P19V00000102, konkrétně účastníka
, nabídková cena 506.156,31 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1.
,
2. ELMOS, s.r.o., Žižkova 532, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ 48170241,
3. ELEKTRO-FLEXI, s. r. o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín, IČ 28602340.
pověřuje
*02.01*
, 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*
, pro případ, že by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech souvisejících písemností.
RM_2019-917/17
VZ "Pořízení komunálního nosiče" – odsouhlasení výsledku zadávacího řízení
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s rozhodnutím o výběru dodavatele k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení s názvem „Pořízení komunálního nosiče“, systémové číslo VZ: P19V00000101, konkrétně
účastníka CROY, s. r. o., Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník, IČ 45147647, s nabídkovou cenou
4.262.000,00 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
pro případ, že by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele.
RM_2019-918/17
Podchod pro pěší pod komunikací Na Struze (u kina)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s využitím navrženého řešení zpracovaného společností TENET s.r.o., jako koncepčního řešení
pro jednání o úpravě tohoto veřejného prostoru s ŘSD ČR.
schvaluje
*02.01*
přípravu záměru na zpracování dopravního průzkumu, týkajícího se sčítání dopravy (cyklistů
a chodců) na dopravní ose nábřeží Václava Havla a komunikace v ulici Na Lukách.
ukládá
*03.01*
připravit výběr zpracovatele dopravního průzkumu.
Termín: 30.09.2019
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RM_2019-919/17
Rekonstrukce venkovního koupaliště – dodatek č. 1
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 600/19/2410 ze dne 18.07.2019 dle předloženého návrhu.
pověřuje
*02.01*
, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, sdružením firem „BAK – Berndorf Koupaliště Trutnov“, do 09.09.2019.
RM_2019-920/17
Řešení právních vztahů v souvislosti s odstoupením od smlouvy na zhotovení projektové
dokumentace na rekonstrukci krytého bazénu v Trutnově, zhotovitel ATELIÉR 11 HRADEC
KRÁLOVÉ, s.r.o.
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zastupováním města Trutnova
Trutnov, ve věci uplatňování nároků vzniklých na základě smlouvy o dílo č. 029/D/R/17,
včetně práv vzniklých v souvislosti s odstoupením od této smlouvy s tím, že znění smlouvy o poskytování právních služeb bude předloženo radě města ke schválení.
ukládá
*02.01*
, zajistit předložení smlouvy o poskytování
právních služeb radě města ke schválení v termínu do 09.09.2019.
Termín: 09.09.2019
RM_2019-921/17
Přesun možnosti čerpání prostředků z projektu partnerům Stachelberg, z.s. a Rokytnice
v Orlických horách
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
v rámci projektu Tajemství vojenského podzemí přesun možnosti čerpání prostředků z dotačního
titulu této akce (projektového rozpočtu) projektovým partnerům v celkové výši 36.369,16 €.
RM_2019-922/17
Nominace do soutěže Świdnický Gryf 2019
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
nominace do soutěže Świdnický Gryf 2019, a to v kategorii „Nejlepší firma příhraničí“ na 1. místě
, na 2. místě GALUS Industries, s. r. o., a na 3. místě Rekreační areál
Dolce – JOPO Relax, s. r. o., dále v kategorii „Osobnost příhraničí“
.
RM_2019-923/17
Výpověď Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Trutnovem a městem Úpice o zajišťování výkonu úkolů městské policie
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí výpověď Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Trutnovem a městem Úpice o zajišťování výkonu úkolů dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smluvní vztah skončí k datu 31.10.2019.
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RM_2019-924/17
Platové záležitosti ředitele SVČ
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
úpravu vybraných složek platu
předloženého návrhu.

, dle

RM_2019-925/17
MHD Trutnov – změna jízdních řádů (zvýšení obslužnosti části Oblanov)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné
dopravy v Trutnově dle předloženého návrhu.
RM_2019-926/17
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 09.09.2019 od 16:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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