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NEMOVITOSTI – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2019-927/18
VAK Trutnov, a. s. – upsání akcií a nepeněžitý vklad do společnosti
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit vnést nepeněžitý vklad města Trutnova do společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a. s., se sídlem Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, IČ 60108711, v podobě souboru majetku určeného k provozování vodovodního a kanalizačního systému města Trutnova. Jedná se o vodovod
a kanalizaci ke sportovnímu areálu v lokalitě Trutnov-Kryblice, v ulici Mánesova (vodovod) a v ulici
Bohuslavická (kanalizace), na pozemcích p. p. 945/11, p. p. 1269/2, p. p. 2285/2 a p. p. 2289/1,
vše v části obce Kryblice, k. ú. Trutnov a obci Trutnov. Pozemky jsou ve vlastnictví města Trutno-
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va. Specifikace je uvedena v protokolu o předání a převzetí ze dne 15.11.2018 a protokolu o převodu dokončených investic ze dne 06.12.2018,
*01.02*
schválit provést upsání 1 522 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., podle
usnesení představenstva této společnosti ze dne 28.03.2019 o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs v celkové výši 1.522.000,00 Kč bude splacen nepeněžitým
vkladem.
RM_2019-928/18
Zrušení věc. břemene na nově vzniklém pozemku st. p. 5930 a stavbě bez čp./č. e. TS
TU_522 Vodní ul. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
zrušit usnesení č. 2015-160/4 ze dne 21.09.2015 bod 01.02 v plném znění – „zřízení věcného
břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu vedení, provozování a udržování elektr.
vedení, ve prospěch města Trutnova, jako vlastníka pozemku označeného jako st. p. č. 4420, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bez čp. /č. e. – stavba
technického vybavení – včetně všech příslušenství, v obci Trutnov, ulici Vodní, v části obce Střední
Předměstí, k. ú. Trutnov, na služebném pozemku, označeném jako st. p. č. 5930, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bez čp./č. e. – stavba technického
vybavení – stavba trafostanice TS TU_0522, včetně všech příslušenství, v obci Trutnov, ulici Vodní, v části obce Střední Předměstí, k. ú. Trutnov. Věcné břemeno bude zřízeno jako bezúplatné.
Věcné břemeno je zřizováno v souvislosti se záměrem prodeje služebného pozemku“.
RM_2019-929/18
VAK Trutnov, a. s. – kapitalizace pohledávky za věcná břemena a prodloužení splatnosti
úhrad za věcná břemena
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit vnést peněžitý vklad města Trutnova do společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.,
se sídlem Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, IČ 60108711, ve výši 205.000,00 Kč, a to formou
kapitalizace pohledávky města Trutnova vůči společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.,
plynoucí ze smluv o zřízení služebností inženýrských sítí č. 155 689 a č. 155 722,
*01.02*
schválit provést upsání 205 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., jejichž
emisní kurs v celkové výši 205.000,00 Kč bude splacen peněžitým vkladem formou kapitalizace
pohledávky, za podmínky schválení započtení pohledávky na splacení emisního kurzu valnou
hromadou společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.,
*01.03*
schválit odložení splatnosti úhrad za věcná břemena v celkové výši 205.000,00 Kč plynoucích ze
smluv o zřízení služebností inženýrských sítí č. 155 689 a č. 155 722 uzavřených mezi městem
Trutnovem a společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., a to do konce září 2020,
*01.04*
schválit 18měsíční lhůtu splatnosti ve smlouvách o zřízení služebností inženýrských sítí uzavíraných mezi městem Trutnovem a společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
RM_2019-930/18
Bezúplatný převod pozemku st. p. 176 spolu s čp. 93 (bývalá věznice)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení: „ve prospěch převodce (jako oprávněného) k převáděnému majetku věcné právo, spočívající v závazku nabyvatele (povinného) nezcizit převáděný majetek a nezatížit ho zástavním právem, a to po dobu 20 let ode dne jeho nabytí do svého vlastnictví“ ke „Smlouvě o bezúplatném
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převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva“ – bezúplatný převod nemovité
věci.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit znění přiložené „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení
věcného práva“ – bezúplatný převod nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. 176 o výměře 667,00 m2, jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 93 – rodinný dům (bývalá věznice), památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně, v ulici Vězeňská, včetně všech
součástí, příslušenství a přípojek, vše v k. ú. Trutnov, části obce Vnitřní Město a obci Trutnov, od
České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví města Trutnova.
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-931/18
Bulharská čp.
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města převést právo nájmu prostor sloužících podnikání v čp.
Bulharská ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 114,80 m2 (cestovní kancelář 33,40 m2,
prodejna 40,50 m2, 2 výlohy o celkové výměře 10,40 m2, 1 kancelář 6,00 m2, 1 sklad 11,70 m2,
1 chodba 11,40 m2 a 1 WC 1,40 m2) ze stávajících společných nájemců
a
, na
a
, za stejných smluvních podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 15.10.2019, za účelem provozování cestovní kanceláře LADA a prodejny bytového textilu a bytového designu. 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_2019-932/18
Horská čp. 238
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 238 Horská ul. v TrutnověHSM, umístěné v 1. NP o celkové výměře 95,40 m2 (3 místnosti 52,70 m2, 21,30 m2, 16,40 m2,
1 komora 3,20 m2, 1 WC 1,80 m2) Městské knihovně s regionálními funkcemi v Trutnově,
IČ 00371815, na dobu určitou dalších 5 let, za účelem provozování městské knihovny. 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.
RM_2019-933/18
Školní čp. 13 (budova ZUŠ)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 13 Školní ul. v Trutnově, umístěné v 1. NP a 2. NP – učebny č. 27 (101,00 m2), č. 28 (31,80 m2), kabinet č. 31 (16,30 m2), úklidové komory (3,40 m2) v 2. NP, chodby v 1. NP (93,00 m2) Základní škole speciální a praktické škole
Diakonie ČCE, IČ 71197621, na dobu určitou dalších 5 let, za účelem poskytování vzdělání a výchovy žákům se zdravotním postižením. 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.
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NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2019-934/18
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 16,00 m2 (1 prodejna 15,60 m2 a 2 výlohy o výměře
0,40 m2), na dobu od 01.08.2019 do 01.08.2024, s
, za
nájemné ve výši 86.484,00 Kč/rok, za účelem provozování prodejny nových mobilních telefonů
a příslušenství a odborného servisu mobilních telefonů.
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_2019-935/18
Umístění informačních tabulí
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na umístění trutnovských informačních tabulí s
, na dobu určitou od 26.10.2019 do 26.10.2024 za nájemné ve výši
22.000,00 Kč/rok včetně DPH za účelem vyvěšení a spravování trutnovských informačních tabulí
v domech spravovaných společností MEBYS Trutnov s.r.o. a ve veřejně přístupných objektech
patřících městu Trutnovu, v předloženém znění.
RM_2019-936/18
Farská čp.
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp.
Farská ul. v Trutno2
2
vě, umístěných 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 od 01.09.2019 do 01.09.2024,
s
, za nájemné ve výši 99.408,00 Kč/rok, za účelem provozování rychlého občerstvení a vinotéky.
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.
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RM_2019-937/18
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 21,90 m2 (1 prodejna 17,90 m2, 1 výloha 1,00 m2
a 2 soc. zařízení o celkové výměře 3,00 m2), na dobu od 01.10.2019 do 01.10.2024, s
, za nájemné ve výši 55.656,00 Kč/rok, za účelem provozování prodejny
zdravé výživy a doplňků pro sportovce.
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_2019-938/18
Montovaná buňka na p. p. 717, Trutnov-HSM
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s uzavřením podnájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor – montované buňky na pozemku p. p. 717 v Trutnově, v části obce a k. ú. Horní Staré Město o celkové výměře 30,00 m 2, na dobu od 01.10.2019 do 01.10.2029, mezi Mateřskou školou, Základní školou a Praktickou školou,
Trutnov, Horská 160, IČ 70841179 a pobočným spolkem Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Trutnov 2, IČ 60153890, za nájemné ve výši 100,00 Kč/rok, za účelem zřízení skladu
materiálu k výstavě Svět květin.
ukládá
*02.01*
, řediteli Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, Trutnov, Horská 160, uzavřít podnájemní smlouvu se spolkem Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Trutnov 2, IČ 60153890.
Termín: 21.10.2019
RM_2019-939/18
Horská čp.
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp.
Horská ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP – 1 sklad o výměře 17,20 m2 v zadní části domu, na dobu od 01.08.2019
do 01.08.2024, s
, za nájemné ve výši
11.954,00 Kč/rok, za účelem provozování skladu zahradního nábytku z restaurace.
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,

Stránka 7 z 17

 pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
RM_2019-940/18
Bulharská čp. 143
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 201514 na prostory sloužící podnikání v čp. 143 Bulharská ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 17,30 m2 (1 kancelář) se společností GREEN LINE CZ s. r. o., IČ 28813057, dohodou ke dni 10.09.2019.
bere na vědomí
*02.01*
výpověď společnosti GREEN LINE CZ s. r. o., IČ 28813057 z nájmu prostor sloužících podnikání,
číslo nájemní smlouvy 201514. Výpovědní doba uplyne dne 01.12.2019,
*02.02*
že nebude realizováno usnesení Rady města Trutnova č. RM 2019-748/16 ze dne 29.07.2019.
souhlasí
*03.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 143 Bulharská ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 17,30 m2 (1 kancelář), 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_2019-941/18
MŠ, ZŠ a Praktická škola, Trutnov, Horská 160 (podnájemní smlouvy)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření podnájemních smluv na tělocvičnu na školní rok 2019/2020 mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, IČ 70841179 a dalšími subjekty dle
předloženého návrhu.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-942/18
p. p.
, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
(798,00 m2) v k. ú. Voletiny
k rozšíření vlastního pozemku. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-943/18
p. p. 882/1, p. p. 882/5, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města směnit p. p. 882/5 (574,00 m2) v majetku města Trutnova za část
p. p. 882/1 (cca 375,00 m2) v majetku České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro
Lesy České republiky, s.p., vše v k. ú. Lhota u Trutnova, s doplatkem za rozdílnou výměru pozemků ze strany ČR. Náklady spojené s převodem hradí smluvní strany každá z ½, geometrický plán
hradí město.
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RM_2019-944/18
p. p. 1999/4, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
zveřejnění záměru města darovat Královéhradeckému kraji s právem hospodaření pro Správu silnic Královéhradeckého kraje část p. p. 1999/4 (cca 61,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2019-945/18
st. p. 1552/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup části st. p. 1552/1 (4 331,00 m2) v k. ú. Trutnov od spol. ČEZ, a. s., za kupní cenu
ve výši 220,00 Kč/m2 vč. DPH, tj. celkem za 952.820,00 Kč vč. DPH. Náklady spojené s převodem
hradí kupující (kolek).
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2019-946/18
p. p. 3021, k. ú. Trutnov
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. 3021 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 50,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2019-947/18
st. p. 4425/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části st. p. 4425/1 v k. ú.
Trutnov spočívajícího v právu uložení a provozování tří světel napojených na rozvaděč s vlastníkem pozemku Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Katastrální úřad pro
Královéhradecký kraj.
RM_2019-948/18
p. p.
a p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p.
, p. p.
, p. p.
v majetku
(½) a
(½), p. p.
a p. p.
v majetku
a p. p.
v majetku
, všechny v k. ú. Trutnov
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace
na části p. p.
a p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 8,00 m 2. Jednotková
2
cena činí 50,00 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávnění.
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BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-949/18
Dlouhá čp. 573, č. b. 1
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov 2, Dlouhá 573, č. b. 1, 2. NP,
o vel. 0+1 (1. pokoj 25,72 m2, předsíň 8,46 m2, koupelna + WC 5,91 m2, sklep 2,25 m2 a balkón
6,30 m2), topení dálkové. Minimální měsíční nájemné 2.899,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, digestoř, vestavěná skříň, regulátor tepla, vodoměr SV a vodoměr TUV. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, výtah
40,00 Kč/osoba, 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 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 12 měsíců. Pokud se nájemce bytu přihlásí k trvalému pobytu u daného bytu, který
získal v tomto výběrovém řízení, bude nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu 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_2019-950/18
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na holobyt (
)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodloužení nájemní smlouvy na holobyt Na Dvorkách čp. 244, č. 1, o vel. 0+1,
, trv. bytem
, na dobu určitou od 26.09.2019 do 25.03.2020. Pokud
se
na základě vyzvání Domova pro seniory, Dolní Zámek, Teplice nad Metují nenastěhuje, nebude
nadále prodlužována nájemní smlouva na
holobyt č. 1, Na Dvorkách čp. 244.
doporučuje
*02.01*
, trv. bytem
, aby se, pokud bude vyzván Domovem
pro seniory, Dolní Zámek, Teplice nad Metují, nastěhoval do jejich zařízení.
RM_2019-951/18
Barvířská čp. 27, č. b. 11
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Barvířská 27, č. b. 11, 3. NP,
o vel. 1+1 (kuchyně 10,80 m2, 1. pokoj 21,25 m2, předsíň 2,78 m2, koupelna + WC 4,34 m2), topení
plynový kotel. Minimální měsíční nájemné 2.681,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, digestoř, kotel, bojler a vodoměr. Orientační výše zálohy na
služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, úklid 80,00 Kč/byt,
domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 150,00 Kč/osoba, domovní služby
30,00 Kč/osoba a komín 40,00 Kč/průduch.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 12 měsíců. Pokud se nájemce bytu přihlásí k trvalému pobytu u daného bytu, který
získal v tomto výběrovém řízení, bude nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu 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.
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MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2019-952/18
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s vyřazením neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou 5.000,00 Kč až 19.999,00 Kč dle
předloženého návrhu.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20.000,00 Kč dle předloženého návrhu.
RM_2019-953/18
Pult centralizované ochrany
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření příkazní smlouvy č. 229/19/TU s příkazcem Autostyl a.s., Horská 579, Trutnov, na připojení objektu na adrese Horská 579, Trutnov, na pult centralizované ochrany od 01.10.2019.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-954/18
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 3
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změny rozpočtu města Trutnova na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 3.
RM_2019-955/18
Návratná finanční výpomoc – Bojiště s.r.o.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci do výše 800.000,00 Kč společnosti Bojiště s.r.o.,
Na Záduší 165, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ 06595103, na účel určený žadatelem v žádosti,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí návratné finanční výpomoci se společností Bojiště
s.r.o., Na Záduší 165, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ 06595103, na účel určený žadatelem
v žádosti dle předloženého návrhu,
*02.01*
uložit Odboru finančnímu předložit radě města do konce každého kalendářního roku informaci
o plnění veřejnoprávní smlouvy.
RM_2019-956/18
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Centrum inovací a podnikání Trutnov, z. s.
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 322.000,00 Kč pro Centrum inovací
a podnikání Trutnov, z. s., IČ 05146828, Veleslavínova 66, Trutnov, na účel určený žadatelem
v individuálně podané žádosti ze dne 29.08.2019, tj. na částečnou úhradu výdajů souvisejících
s provozováním a zajištěním služeb centra pro podporu malých a středních firem v Trutnově v roce
2019 a 1. čtvrtletí roku 2020 (zejména služby lektorů a mentorů, organizace a provoz pracovních
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oborových skupin, školení pro podnikatele, administrativní činnosti, chod centra, drobné vybavení,
nájem a údržba, marketing, propagace, komunikace centra a jeho aktivity, projekty a aktivity spojené s hlavními účely centra, dohody konané mimo pracovní poměr, jak na zajištění administrativního chodu a údržbu, tak na lektory apod.), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2019-957/18
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 400.000,00 Kč pro Česká republika – Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje, IČ 70882525, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, na účel
určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 29.08.2019 – částečná úhrada výdajů spojených s opravou zpevněných komunikací (asfaltového povrchu a podloží) v prostoru před výjezdovými garážemi areálu HZS v Trutnově – Poříčí v roce 2019 (II. etapa),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IČ 70882525, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, dle předloženého znění.
RM_2019-958/18
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 30.000,00 Kč pro TŠ Bonifác, z. s.,
IČ 26638347, Cesta osvobození 712, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, na účel v kategorii KULTURA
odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s organizací hudebně zábavného a vzdělávacího týdenního soustředění "ČESKO ZPÍVÁ 2019 CAMP" pro pěvecky nadané
děti a mládež v roce 2019 (zejména výdaje na ubytování, pronájem prostor, honoráře lektorům,
technické zajištění, doprava účastníků na závěrečný koncert, drobné odměny, propagační předměty, tiskoviny, telefonní, internetové a ekonomické služby apod.),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TŠ Bonifác, z. s., IČ 26638347, Cesta osvobození 712, 542 33 Rtyně
v Podkrkonoší, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro
, bytem
, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 16. ročníku hudební akce "TRUTNOVSKÝ KAPŘÍK"
v roce 2019,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro
, bytem
, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 8.000,00 Kč pro Spolek Fotoklub KDÚ Trutnov, IČ 22767347, Bulharská 63, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s výrobou několika desítek barevných i černobílých fotografií v rámci prezentace fotografií na výstavě v partnerském městě Würzburgu v roce 2019,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Spolek Fotoklub KDÚ Trutnov, IČ 22767347, Bulharská 63, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Klub bratří Čapků, z. s., IČ 26587688, Babí 125, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – částečná úhrada
výdajů spojených s činností Klubu bratří Čapků (zejména výdaje na honoráře vystupujících v kulturních akcích pořádaných klubem apod.) v roce 2019,
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*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub bratří Čapků, z. s., IČ 26587688, Babí 125, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2019-959/18
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) – SPARTAK TRUTNOV, z. s.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 13.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397,
Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním výstav a "workshopů" s podtitulem STREET JAM v roce
2019,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2019-960/18
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 2.500,00 Kč pro TJ UŠO Královéhradecko sever, z. s., IČ 27003183, Za
Školou 178, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním 1. ročníku seriálu otevřených turnajů jednotlivců v moderních šipkách "TruTOULKA 2019",
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ UŠO Královéhradecko sever, z. s., IČ 27003183, Za Školou 178,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro
, bytem
, na
účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou na MS vozíčkářů v atletice v Dubaji v roce 2019 (zejména výdaje na
pronájem sportovních zařízení, rehabilitace, masáže, sauna, výživové doplňky stravy, výdaje na
pořízení sportovního vybavení, doprava apod.),
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro
, bytem
, dle předloženého
vzoru.
RM_2019-961/18
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč) – Nobilis Vitae, z. ú.
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Nobilis Vitae, z. ú., IČ 04777484, Okružní 442, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – úhrada výdajů spojených
s pořádáním cyklistické akce "Hajnická dvanáctka" pro handicapované sportovce mezi Hajnicí
a Trutnovem v roce 2019, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2019-962/18
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 56.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503,
Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace
nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem sálů pro sportovní tréninky Bene
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Dance Art Teamu ve sportovním centru Olymp Trutnov, Základní škole, Trutnov 3, Náchodská 18
a Vyšší odborné škole zdravotnické, Střední zdravotnické škole a Obchodní akademii, Trutnov,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596,
Horní Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s účastí a přípravou hráček Nikoly Krajčové,
Marie – Jany Binkové, Sáry Kárníkové, Karolíny Berkyové, Anežky Krajčové a Kateřiny Šťastné na
reprezentačních akcích České softballové asociace v roce 2019,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2019-963/18
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 3.311.200,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 26.08.2019, tj. částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a činností
basketbalového oddílu – družstva „A“ týmu žen BK Lokomotiva Trutnov klubu TJ LOKOMOTIVA
TRUTNOV, z. s., působícího v nejvyšší republikové soutěži žen – Ženské basketbalové lize v sezónách 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 (zejména výdaje na užívání sportovních zařízení, dopravné, cestovné, ubytování, poplatky ČBF, AŽBLK, výdaje na rozhodčí a pořadatele, sportovní
vybavení, zdravotní materiál a pojištění, odměny hráček a realizačního týmu {včetně DPP a DPČ}
a výdaje na provoz oddílu, propagační činnost, administrativní činnost apod.),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2019-964/18
Stimulace veřejnosti ke sportu
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření smlouvy o poskytování reklamních a propagačních služeb ve věci stimulace veřejnosti ke sportu se subjektem TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, na sezóny 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022, dle předloženého znění.
RŮZNÉ
RM_2019-965/18
Mikroprojekt "Města Trutnov a Świdnica společně pro rozvoj"
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit podání žádosti o dotaci na mikroprojekt typu A „Města Trutnov a Świdnica společně pro
rozvoj“, dále jen „projekt“, v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Fond
mikroprojektů, dále jen „program“,
*01.02*
schválit vyčlenění finančních prostředků na předfinancování výdajů trutnovské části projektu, dotačně nekrytých uznatelných výdajů a na financování neuznatelných výdajů, to vše v souhrnné výši
575.000,00 Kč,
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*01.03*
schválit podpis Dohody o spolupráci v souladu s požadavky programu s partnerem Gmina Miasto
Świdnica.
RM_2019-966/18
Nákup květin pro jubilanty, na svatební obřady a vítání občánků SPOZ
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
nákup květin Sborem pro občanské záležitosti pro jubilanty, na svatební obřady a vítání občánků
v květinářství
Trutnov, nad 50.000,00 Kč za rok
bez veřejné zakázky.
RM_2019-967/18
Převod motorového vozidla na zřizovanou organizaci
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
bezúplatný převod motorového vozidla Ford Transit 300L, r. v. 2007, RZ 3H45540, na městem
zřizovanou příspěvkovou organizaci Pečovatelskou službu Trutnov, se sídlem Dělnická 161,
541 01 Trutnov.
pověřuje
*02.01*
vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, zajištěním převodu výše uvedeného motorového
vozidla na zřizovanou organizaci.
RM_2019-968/18
Účast zástupců města na Kassel Marathonu v Německu
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zahraniční služební cestu zastupitele Michala Šubrta do partnerského města Lohfelden v Německu
za účelem reprezentace města na sportovní akci Kassel Marathon 2019,
*01.02*
užití služebního vozidla MěÚ Trutnov za účelem zahraniční služební cesty zastupitele při reprezentaci města Trutnova v Německu za stejných podmínek jako pro zaměstnance MěÚ Trutnov.
RM_2019-969/18
Žádost o umístění v DPS
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zařazení žádosti
, bytem
žadatelů o umístění v domě s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu.

, na pořadník

RM_2019-970/18
Přijetí účelového finančního daru ZŠ R. Frimla
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 132.000,00 Kč Základní školou, Trutnov, R. Frimla
816, od Nadačního fondu Škola 2000, se sídlem Rudolfa Frimla 816, Trutnov, IČ 47467053, a to
na pokrytí nákladů spojených s výukou anglického jazyka v 1. a 2. ročníku ZŠ v průběhu školního
roku 2019/2020 dle předloženého návrhu.
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RM_2019-971/18
Přijetí účelového finančního daru ZŠ R. Frimla – obědy do škol
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 4.500,00 Kč Základní školou, Trutnov, R. Frimla 816,
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509,
na obědové služby poskytované obdarovaným ve školním roce 2019/2020, v období od
10.09.2019 do 31.12.2019, a to ve prospěch dvou nezletilých žáků obdarovaného,
*01.02*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 7.140,00 Kč Základní školou, Trutnov, R. Frimla 816,
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509,
na obědové služby poskytované obdarovaným ve školním roce 2019/2020 v období od 02.01.2020
do 30.06.2020, a to ve prospěch dvou nezletilých žáků obdarovaného.
RM_2019-972/18
Přijetí účelového finančního daru ZŠ V Domcích – obědy do škol
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 25.111,00 Kč Základní školou, Trutnov, V Domcích 488, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4,
IČ 24231509, na obědové služby poskytované obdarovaným ve školní roce 2019/2020, v období
od 02.09.2019 do 31.12.2019, a to ve prospěch jedenácti nezletilých žáků obdarovaného,
*01.02*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 38.354,00 Kč Základní školou, Trutnov, V Domcích 488, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4,
IČ 24231509, na obědové služby poskytované obdarovaným ve školním roce 2019/2020 v období
od 02.01.2020 do 30.06.2020, a to ve prospěch jedenácti nezletilých žáků obdarovaného.
RM_2019-973/18
Zahájení činnosti SVČ v novém volnočasovém areálu Na Nivách
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
zahájení činnosti Střediska volného času, Trutnov v novém volnočasovém areálu Na Nivách
a související provozně-organizační záležitosti (návštěvní řád, otevírací doby, ceníky, pronájmy
prostor).
RM_2019-974/18
Přijetí účelového finančního daru ZŠ V Domcích – obědy do škol 2
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 2.130,00 Kč Základní školou, Trutnov, V Domcích 488, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4,
IČ 24231509, na obědové služby poskytované obdarovaným ve školní roce 2019/2020, v období
od 10.09.2019 do 31.12.2019, a to ve prospěch jednoho nezletilého žáka obdarovaného,
*01.02*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 3.450,00 Kč Základní školou, Trutnov, V Domcích 488, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4,
IČ 24231509, na obědové služby poskytované obdarovaným ve školním roce 2019/2020 v období
od 02.01.2020 do 30.06.2020, a to ve prospěch jednoho nezletilého žáka obdarovaného.
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RM_2019-975/18
Řešení právních vztahů v souvislosti s odstoupením od smlouvy na zhotovení projektové
dokumentace na rekonstrukci krytého bazénu v Trutnově, zhotovitel ATELIÉR 11 HRADEC
KRÁLOVÉ, uzavření smlouvy o poskytování právních služeb
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření Smlouvy o právních službách a právním zastoupení s
, v předloženém znění.
ukládá
*02.01*
, vedoucímu Odboru správního, zajistit uzavření smlouvy o poskytování právních služeb ve schváleném znění.
Termín: 23.09.2019
RM_2019-976/18
Statut sociálního fondu města Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit Statut sociálního fondu města Trutnova v předloženém znění.
RM_2019-977/18
Zástupci města v právnických osobách
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
delegovat Mgr. Ivana Adamce k zastupování města Trutnova na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., IČ 60108711, a to do konce roku 2023,
*01.02*
delegovat Ing. Jana Seidela k zastupování města Trutnova na valné hromadě společnosti Transport Trutnov, s. r. o., IČ 62063588, a to do konce roku 2023.
RM_2019-978/18
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 23.09.2019 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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