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[RM_2019-1210/23] Příští schůze rady města
Mgr. Ivan Adamec

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
RM_2019-1156/22 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Cyklotrasa KČZ 22 Trutnov – Horní Staré Město“ – splněno
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-1169/23
V Domcích čp. 488 (budova ZŠ)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část prostor sloužících podnikání v čp. 488 V Domcích
v Trutnově (budova ZŠ), umístěného v 1. NP na hlavní chodbě školy o výměře 1,00 m2
, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem umístění a provozování potravinového
automatu. Nájemce bude dále hradit provozní náklady spojené s užíváním předmětu pronájmu.
Nájemce se zavazuje přizpůsobit prodejní sortiment v souladu s vyhláškou MŠMT č. 282/2016
v platném a účinném znění.
RM_2019-1170/23
Náchodská čp. 18 (budova ZŠ)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část prostor sloužících podnikání v čp. 18 Náchodská
v Trutnově (budova ZŠ), umístěného v 1. NP na hlavní chodbě školy o výměře 1,00 m2
, na dobu neurčitou, s dvouměsíční výpovědní dobou, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem umístění a provozování potravinového automatu. Nájemce bude dále hradit provozní náklady spojené s užíváním předmětu pronájmu. Nájemce se zavazuje přizpůsobit prodejní sortiment v souladu s vyhláškou MŠMT
č. 282/2016 v platném a účinném znění.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2019-1171/23
Dlouhá čp. 645
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 645 Dlouhá ul. v Trutnově, v části obce Horní
Staré Město – garáž o výměře 21,20 m2 (prostřední garáž), s
, od 01.12.2019 do 01.12.2024, za nájemné ve výši 18.000,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem využití jako garáž. Nájemce provede
na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení
nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
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RM_2019-1172/23
Jihoslovanská čp. 31
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 31 Jihoslovanská ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 47,17 m2 (1 prodejna 20,10 m2,
1 výloha 0,76 m2 a 1 sklad 26,31 m2) na období od 01.12.2019 do 01.12.2024 s
, za nájemné ve výši 78.000,00 Kč/rok k účelu navrženému
zájemcem, kterým je obchodní místo pojišťovny AXA.
souhlasí
*02.01*
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
 nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto
prostor nájemci uhrazeno,
 v prostorách 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,
*02.02*
s vrácením kauce neúspěšnému žadateli.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-1173/23
p. p. 725, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 725 (nově dle GP č. 1354-22/2019 st. p. 1487
o výměře 50,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova společnosti ČEZ, a. s., jako pozemek pod částí jezu.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-1174/23
p. p. 50/1, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
bere na vědomí,
*01.01*
že k záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí k p. p. 50/1 (2 270,00 m2)
v k. ú. Bojiště u Trutnova ke stavbě rodinného domu venkovského typu nepřišla žádná nabídka ani
námitka,
*01.02*
odstoupení
od žádosti o prodej p. p. 50/1 v k. ú. Bojiště u Trutnova
souhlasí
*02.01*
s obecným zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí k p. p. 50/1
(2 270,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova ke stavbě rodinného domu venkovského typu v souladu
s územním plánem za následujících podmínek:
 úvodní cena k jednání je stanovena minimálně za cenu v místě a čase obvyklou ve výši
500,00 Kč/m2 + DPH,
 smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 5 let,
 stavební plat je stanoven za část pozemku (cca 500,00 m2) ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH, za
zbývající část pozemku (cca 1 770,00 m2) ve výši 2,00 Kč/m2/rok + DPH,
 stavební plat se sjednává jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby,
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 kolaudace stavby bude nejpozději do 5 let od podpisu smlouvy,
 prodej pozemku bude realizován do 60 dnů po povolení užívání stavby,
 v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se smlouva o právu stavby prodlouží o jeden
rok s tím, že bude sjednána smluvní pokuta 1.000,00 Kč za každý započatý měsíc do doby kolaudace stavby,
 v případě nepovolení užívání stavby ani do 6 let od podpisu smlouvy zaniká právo stavby s tím,
že oprávnění nemají právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
 zatížení práva stavby není povoleno,
 veškeré náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující.
RM_2019-1175/23
p. p.
a p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 567/1 (cca 1 624,00 m2) a část p. p. 567/2
(137,00 m2) obě v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let
, z toho
140,00 m2 k umístění stavebního materiálu a jako manipulační plochu za nájemné ve výši
3,00 Kč/m2/rok, 21,00 m2 k umístění kůlny za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok a 1 635,00 m2
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či
výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-1176/23
p. p.
a p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 66,00 m2) a část p. p.
(cca
40,00 m2) obě v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
, z toho 7,00 m 2 k umístění
bazénu, 7,00 m2 k umístění trampolíny, 3,00 m2 k umístění pískoviště a 11,00 m2 k umístění stávající kůlny za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok a 78,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve
výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
(63,00 m2) a části p. p.
(32,00 m2) v k. ú. Trutnov ve výši 365,00 Kč (od
01.07.2019 do 31.12.2019). Jakákoliv výstavba či výsadba stromů není povolena. Nová smlouva
nahradí smlouvu původní.
RM_2019-1177/23
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) včetně budovy bez č. p. (skladovací přístřešek), st. p. 360
(21,00 m2) včetně budovy s čp. 99 (objekt pro obsluhu) a p. p. 195/3 (240,00 m2), vše v k. ú. Dolní
Staré Město a další majetek – jedná se o oplocení sběrného dvora, veřejné osvětlení (1 sloup),
kamerový systém, 3 oceloplechové kontejnery, vysokozdvižný vozík, dešťová kanalizace, zpevněné plochy na p. p. 195/1 a p. p. 195/2 a příjezdová komunikace u sběrného dvora, společnosti
TRANSPORT Trutnov s.r.o., na dobu určitou 5 let, za účelem provozování sběrného dvora v rámci
společného projektu pronajímatele a nájemce o sběru tříděného odpadu, za nájemné ve výši
105.795,00 Kč/rok.
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RM_2019-1178/23
část p. p. 771, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 771 (cca 2 619,00 m2), k. ú. Trutnov, společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., na dobu neurčitou, za účelem provozování (správa, údržba, zajištění
provozu) skateparku a pumptracku za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s účinností od 01.01.2020.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2019-1179/23
p. p.
, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(celkem cca 418,00 m2) v k. ú. Voletiny
a
, z toho část o výměře cca 90,00 m2 jako pozemek pod stavbami za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 125,00 Kč/m2 a část o výměře cca 328,00 m2 jako zahradu za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 150,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-1180/23
p. p. 1110/7, k. ú. Debrné
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod p. p. 1110/7 (956,00 m2), pozemek pod komunikací, k. ú. Debrné,
z majetku České republiky, od Státního pozemkového úřadu do majetku města s tím, že náklady
spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-1181/23
p. p. 60/1 a p. p. 62/2, k. ú. Střítež u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod části p. p. 60/1 (cca 1 100,00 m2) a p. p. 62/2 (542,00 m2), k. ú. Střítež
u Trutnova, z majetku České republiky, od Státního pozemkového úřadu do majetku města Trutnova dle zákona č. 503/2012 Sb. Pozemek je určen územním plánem k realizaci veřejně prospěšných opatření. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
RM_2019-1182/23
Plán společných zařízení, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radeč
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit Plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav k. ú. Radeč a navazující části k. ú. Starý Rokytník dle návrhu firmy GP – geodézie, spol. s r.o.
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POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2019-1183/23
st. p. 991, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 013 022 na pronájem části st. p. 991 (15,00 m 2) v k. ú. Trutnov, uzavřené se Svazkem obcí Východní Krkonoše, dohodou ke dni 30.11.2019.
RM_2019-1184/23
p. p. 2694 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
ukončení smlouvy o výpůjčce č. 0102 na výpůjčku části p. p. 2694 (1,00 m2), části p. p. 2693
(4,00 m2), části p. p. 2702 (8,00 m2), části 2701 (18,00 m2), části p. p. 2703 (11,00 m2) a části
p. p. 2716 (3,00 m2) vše v k. ú. Trutnov, uzavřené se společností SERVICE TRADING s. r. o., dle
předávacího protokolu ke dni 01.11.2019.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2019-1185/23
p. p.
, k. ú. Střítež u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p.
a p. p.
v k. ú. Střítež u Trutnova
v majetku
(¼) a
(¾) spočívajícího v právu
uložení a provozování dvou vodovodních přípojek na části p. p.
v k. ú. Střítež u Trutnova
v celkovém rozsahu cca 21,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2019-1186/23
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch st. p.
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 15,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2019-1187/23
p. p. 942/79, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 942/79 v k. ú. Bojiště u Trutnova v majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, za účelem
umístění kabelu veřejného osvětlení protlakem silnicí I/37 v rozsahu cca 6,42 bm. Úplata činí
526,93 Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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MAJETEK MĚSTA – OSTATNÍ
RM_2019-1188/23
MEBYS Trutnov s.r.o. – Dohoda o výši úplaty za poskytované služby – kalkulace měsíční
odměny správce na rok 2020
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
Dohodu o výši úplaty za poskytované služby v předloženém znění.
RM_2019-1189/23
MEBYS Trutnov s.r.o. – Dodatek č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací
platbě za jeho výkon
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho
výkon, uzavřené mezi městem Trutnovem a společností MEBYS Trutnov s.r.o., dne 21.12.2012,
v předloženém znění.
RM_2019-1190/23
Ukončení smlouvy o správě nemovitostí: multifunkční park Junkyard v Trutnově
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě o správě nemovitostí č. 0042/D/M ze dne 25.09.2018,
uzavřené se společností MEBYS Trutnov s.r.o., v předloženém znění.
RM_2019-1191/23
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o správě nemovitých věcí
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o správě nemovitých věcí č. 177/14/M uzavřené dne
17.04.2014 mezi městem Trutnovem a společností MEBYS Trutnov s.r.o., IČ 60915013, se sídlem
Horská 5, 541 01 Trutnov, v předloženém znění.
RM_2019-1192/23
Pult centralizované ochrany
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
podání výpovědi příkazní smlouvy č. 33/02/TU s příkazcem objektu Marcus
,
*01.02*
podání výpovědi příkazní smlouvy č. 177/10/TU s příkazcem
,
*01.03*
podání výpovědi příkazní smlouvy č. 210/16/TU s příkazcem
,
*01.04*
podání výpovědi příkazní smlouvy č. 195/12/TU s příkazcem
,
*01.05*
podání výpovědi příkazní smlouvy č. 151/07/TU s příkazcem
,
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*01.06*
podání výpovědi příkazní smlouvy č. 147/07/TU s příkazcem
.
ukládá
*02.01*
, vedoucí Odboru majetku města, zajistit podání výpovědi výše uvedených smluv tak,
aby byly výpovědi doručeny druhé smluvní straně nejpozději do 30.11.2019 a smlouva byla ukončena k 31.12.2019.
Termín: 31.12.2019
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-1193/23
Hospodaření příspěvkových organizací k 30.09.2019
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací k 30.09.2019.
RM_2019-1194/23
Odměny ředitelů příspěvkových organizací – listopad 2019
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
odměny ředitelů příspěvkových organizací ve výši dle předloženého návrhu.
RM_2019-1195/23
Informace o plnění veřejnoprávní smlouvy - Návratná finanční výpomoc – Bojiště s.r.o.
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
informaci o plnění veřejnoprávní smlouvy o návratné finanční výpomoci uzavřené dne 18.09.2019
na základě usnesení zastupitelstva města Trutnova č. ZM_2019-153/4.
RM_2019-1196/23
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Společenství vlastníků jednotek bytových domů
čp. 177 – 180 v Trutnově
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 421.836,25 Kč pro Společenství vlastníků jednotek bytových
domů čp. 177 – 180 v Trutnově, IČ 25957091, S. K. Neumanna 180, 541 01 Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 11.10.2019, tj. úhrada výdajů spojených
s opravou kanalizační přípojky SVJ bytových domů čp. 177 – 180 v Trutnově, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RŮZNÉ
RM_2019-1197/23
Dodatek č. 1 ke smlouvě na stavbu "Rekonstrukce VO – ul. Lnářská, Papírenská, Údolní,
Slévárenská"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 54/D/R/19 na stavbu "Rekonstrukce VO – ul. Lnářská, Papírenská, Údolní, Slévárenská“.
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RM_2019-1198/23
Akce v integrovaných obcích realizované v roce 2019
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
předložený rozsah akcí realizovaných ze schváleného rozpočtu města Trutnova pro rok 2019 "Akce v rámci obnovy městských částí".
RM_2019-1199/23
Změny č. 3 územního plánu Trutnov – rozhodnutí o pořízení
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit doplnění obsahu pořizované „Změny č. 3 územního plánu Trutnov“ dle předloženého návrhu zkráceným postupem,
*01.02*
podmínit pořízení „Změny č. 3 územního plánu Trutnov“ úplnou úhradou nákladů na zpracování
změny, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně ze strany žadatelů.
RM_2019-1200/23
Žádost o dotaci z Národního programu Životní prostředí
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
podání žádosti o dotaci na kofinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ
v Trutnově“, z výzvy č. 8/2019 Národního programu životní prostředí, ve výši 5 % z celkových způsobilých nákladů, a to až do výše 910.460,00 Kč.
pověřuje
*02.01*
, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, zajištěním podání žádosti o dotaci z Národního
programu Životní prostředí.
RM_2019-1201/23
Dodatek č. 1 zřizovací listiny JSDH Trutnov – Horní Staré Město
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Trutnova –
Horní Staré Město, kterou se mění zřizovací listina.
RM_2019-1202/23
Ocenění
Rada města Trutnova
uděluje
*01.01*
ocenění Rady města Trutnova
mistra světa ve vrhu koulí na šampionátu v Dubaji.
schvaluje
*02.01*
poskytnutí finanční odměny ve výši 10.000,00 Kč.

, za získání titulu
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RM_2019-1203/23
Platové záležitosti ředitelky ZŠ Voletiny
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změnu příplatku za vedení
, ředitelky Základní školy pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov, dle předloženého návrhu.
RM_2019-1204/23
Domov pro seniory Trutnov – ceník služeb 2020
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změny v Ceníku poskytovaných služeb Domovem pro seniory Trutnov, a to s účinností od
01.01.2020, dle předloženého návrhu.
RM_2019-1205/23
Přijetí účelového finančního daru ZŠ Mládežnická
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru na pořízení školních pomůcek ve výši 10.000,00 Kč Základní
školou, Trutnov 2, Mládežnická 536, do které dochází nositel ocenění Dětský čin roku 2019
, a to od Nadačního fondu Dětský čin roku, se sídlem Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5,
IČ 27377245.
RM_2019-1206/23
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 14.11.2019 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_2019-1207/23
Petice – zachování restaurace Dvoračka v Nových Dvorech
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
petici za zachování restaurace Dvoračka v Nových Dvorech vč. textu odpovědi na petici.
RM_2019-1208/23
Pracovní skupina Trutnov bez překážek
Rada města Trutnova
jmenuje
*01.01*
členem Pracovní skupiny Trutnov bez překážek Mgr. Ivetu Karlecovou.

Stránka 11 z 12

RM_2019-1209/23
Smlouva o zpřístupnění Nálezové databáze ochrany přírody
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
Smlouvu o zpřístupnění Nálezové databáze ochrany přírody pro město Trutnov – Městský úřad
Trutnov, Odbor životního prostředí.
pověřuje
*02.01*
, vedoucí Odboru životního prostředí, zajištěním uzavření výše uvedené smlouvy.
RM_2019-1210/23
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 02.12.2019 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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