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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-1291/25
J. R. z Dubé čp. 501
Rada města Trutnova
nesouhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část nebytových prostor v čp. 501 J. R. z Dubé v Trutnově, umístěných v 1. NP o výměře 250,00 m2 spolku VOJENSKÁ VOZIDLA TRUTNOV z. s.,
IČ 03830322, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem uložení historických vozidel.
RM_2019-1292/25
Palackého čp. 388
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 388 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 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního
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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_2019-1293/25
Bulharská čp. 136 (bývalá VESNA)
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
žádost
, o pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 136
Bulharská ul. v Trutnově, číslo prostor 101.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 136 Bulharská ul.
v Trutnově, umístěných v 1. NP, 2. NP a suterénu o celkové výměře 395,83 m 2 (2 prodejny o výměře 231,61 m2, 2 výlohy o výměře 25,13 m2, 1 kancelář o výměře 13,04 m2, 4 sklady o výměře
99,70 m2, 2 chodby o výměře 7,86 m2, 2 šatny o výměře 18,49 m2), na dobu určitou 5 let, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního
vztahu nebude případné zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostorech sloužících
podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném a účinném znění.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2019-1294/25
V Domcích čp. 488 (budova ZŠ)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na část prostor sloužících podnikání v čp. 488 V Domcích v Trutnově
(budova ZŠ), umístěných v 1. NP na hlavní chodbě školy o výměře 1,00 m2
, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši
600,00 Kč/rok, 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.
ukládá
*02.01*
I
ředitelce Základní školy, Trutnov, V Domcích 488, zajistit uzavření nájemní
smlouvy s
.
Termín: 27.01.2020
RM_2019-1295/25
Náchodská čp. 18 (budova ZŠ)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na část prostor sloužících podnikání v čp. 18 Náchodská v Trutnově
(budova ZŠ), umístěných v 1. NP na hlavní chodbě školy o výměře 1,00 m2
, na dobu neurčitou, s dvouměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši
1.200,00 Kč/rok, 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.

Stránka 5 z 21

ukládá
*02.01*
s

, řediteli Základní školy, Trutnov, Náchodská 18, zajistit uzavření nájemní smlouvy
.
Termín: 27.01.2020

RM_2019-1296/25
Gorkého čp. 261
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 261 Gorkého ul. v Trutnově umístěných v 1. NP o celkové výměře 247,00 m2 (1 prodejna 90,70 m2, 6 výloh o celkové
výměře 4,80 m2, 1 kancelář 9,50 m2, 2 sklady 28,10 m2 a 38,60 m2, 4 sociální zařízení o celkové
výměře 10,80 m2, 1 zásobovací rampa 28,50 m2 a 6 sklepů o celkové výměře 36,00 m2) na dobu
určitou 5 let, se společností AD reklama s. r. o., IČ 25297554, za nájemné ve výši
102.000,00 Kč/rok bez DPH, k účelu navrženému zájemcem, kterým je zřízení prodejny, vzorkovny, kanceláře a výroby (tiskové služby, potisk textilu, rámování a paspartování obrazů).
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.
NEBYTOVÉ PROSTORY – RŮZNÉ
RM_2019-1297/25
Kryblická čp. 450 (souhlas s umístěním sídla podnikání)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s umístěním sídla podnikání
, nar.
lická čp. 450, 541 01 Trutnov.

, do objektu na adrese Kryb-

POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-1298/25
p. p. 236/192, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 236/192 (176,00 m2) v k. ú. Trutnov
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Zveřejnění
bude zasláno vlastníkům domu čp. 266, ul. Šárka.
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RM_2019-1299/25
p. p. 55/1, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 55/1 (cca 153,00 m 2) v k. ú. Dolní Staré Město
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Zveřejnění bude zasláno
.
RM_2019-1300/25
p. p. 2977, p. p. 2978, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2977 (cca 30,00 m2) a část p. p. 2978 (cca
24,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků P. Křížkovského 515,516, k údržbě pozemku. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-1301/25
p. p. 2924/1, k. ú. Babí
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2924/1 (cca 45,00 m2) v k. ú. Babí
. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Zveřejnění bude zasláno
a
.
RM_2019-1302/25
p. p. 2007/3, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2007/3 (cca 594,00 m 2) v k. ú. Trutnov do podílového spoluvlastnictví
, jako zázemí u domu. Náklady
spojené s převodem hradí kupující. Zveřejnění bude zasláno spol. POLIKLINIKA MASARYKŮV
DŮM s. r. o.
RM_2019-1303/25
p. p. 416/5, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 416/5 (cca 3,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město
na dobu určitou 5 let
za účelem zřízení sjezdu (dlažba) za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv další výstavba a výsadba není povolena.
RM_2019-1304/25
p. p. 1791/5, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1791/5 (cca 60,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let
, z toho 13,00 m2 ke zřízení bezbariérového sjezdu
2
a 47,00 m k údržbě pozemku za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv další výstavba
a výsadba není povolena.
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RM_2019-1305/25
p. p. 1460/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1460/2 (cca 7,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
na dobu určitou 5 let
ke zřízení sjezdu na p. p. 666/4 v k. ú. Poříčí u Trutnova
za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba není povolena.
RM_2019-1306/25
p. p. 1496/11, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1496/11 (cca 8,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let
k umístění nájezdní rampy (přístup do bytu) za nájemné ve
výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba není povolena.
RM_2019-1307/25
p. p. 1952/1, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1952/1 (cca 9 215,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na dobu neurčitou Tělovýchovné jednotě Sokol Starý Rokytník, z. s., s využitím jako fotbalové
hřiště za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba není povolena. Nájemce hradí náklady spojené s běžným užíváním hřiště.
RM_2019-1308/25
p. p. 1952/1, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1952/1 (cca 565,00 m 2) v k. ú. Starý Rokytník
na dobu neurčitou ČESKÉMU SPOLKU STARÝ ROKYTNÍK z. s., s využitím jako nohejbalové hřiště (veřejné a soukromé akce pro občany Starého Rokytníku) za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok
s tím, že nájemce hradí náklady spojené s běžným užíváním hřiště.
RM_2019-1309/25
p. p. 1/1, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1/1 (cca 940,00 m 2) v k. ú. Dolní Staré Město
na dobu určitou 5 let
, z toho 913,00 m2 k zahrádkářským účelům za ná2
2
jemné ve výši 3,00 Kč/m /rok, 20,00 m k umístění dočasné stavby – chatky a 7,00 m2 k umístění
bazénu za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba musí být
odsouhlasena pronajímatelem. Pozemek bude po dobu nájmu oplocen.
RM_2019-1310/25
p. p. 60, k. ú. Bezděkov u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 250 073 na pronájem p. p. 60 (670,00 m2) v k. ú. Bezděkov u Trutnova, uzavřené s
dohodou ke dni 31.01.2020.
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souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 60 (cca 630,00 m2) v k. ú. Bezděkov u Trutnova na dobu neurčitou
k údržbě za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2019-1311/25
p. p. 722/17, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 722/17 (530,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
společnosti HELI CZECH s. r. o., za účelem zážitkových letů vrtulníkem do okolí letiště na dobu
určitou 1 den (max. 2 dny) v období od 01.04.2020 do 30.09.2020 za nájemné ve výši
2,00 Kč/m2/den. Přesný termín konání akce bude nahlášen na Odbor majetku města a letecké
záchranné službě, a to minimálně 5 pracovních dnů předem. K heliportu bude ponechán volný
přístup (příjezd) záchranným složkám.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2019-1312/25
p. p. 1799/4, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup p. p. 1799/4 (572,00 m2) v k. ú. Trutnov od
za kupní cenu dle
znaleckého posudku, tj. ve výši 2.920,00 Kč. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
RM_2019-1313/25
p. p. 2656/99, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2656/99 (cca 95,00 m2) v k. ú. Trutnov
k rozšíření vlastních pozemků (nesoulad s regulačním plánem).
RM_2019-1314/25
p. p. 122/4, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
na vědomí nabídku k prodeji p. p. 122/4 (880,00 m2) v k. ú. Oblanov od spol. DOOKU GROUP,
a. s.
RM_2019-1315/25
p. p. 2902, p. p. 2128/4, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2902 (cca 520,00 m2) v k. ú. Trutnov
du.

jako zahra-
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POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2019-1316/25
p. p. 567/1 a p. p. 567/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 567/1 (cca 1 624,00 m2) a části 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/m 2/rok, 21,00 m2 k umístění kůlny
za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok a 1 600,00 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_2019-1317/25
p. p. 2903 a p. p. 2902, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2903 (cca 66,00 m2) a části p. p. 2902 (cca 40,00 m2) obě v k. ú. Trutnov na
dobu určitou 5 let
, z toho 7,00 m2 k umístění bazénu, 7,00 m2 k umístění
2
trampolíny, 3,00 m 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. 2903 (63,00 m2)
a části p. p. 2902 (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_2019-1318/25
st. p. 92, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 92 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
k umístění reklamního stojanu typu „A“ (DENNÍ BAR U TŘÍ KORUNEK), na dobu určitou, a to
od 01.01.2020 do 31.12.2020 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2019-1319/25
p. p. 188/50 a p. p. 1648, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 188/50 (cca 1,00 m2) a části p. p. 1648 (cca 1,00 m2) obě v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Voletinská, společnosti DIANA SEVEN, a. s., k umístění dvou reklamních stojanů typu „A“
(PRODEJ HOVĚZÍHO MASA), na dobu určitou, a to od 01.01.2020 do 31.12.2020 za nájemné ve
výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2019-1320/25
p. p. 237/51, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 237/51 (cca 8,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Česká, Stavební společnosti s. r. o.
Hostinné, k zařízení staveniště (WC, stavební materiál) na dobu určitou, a to od 23.12.2019 do
30.04.2020 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 237/51 (cca 8,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
14.12.2019 do 22.12.2019 ve výši 2,00 Kč/m2/den,
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*01.02*
výpůjčku části p. p. 237/51 (cca 43,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Česká, Stavební společnosti s. r. o.
Hostinné, k umístění lešení na dobu určitou, a to do 30.04.2020.
RM_2019-1321/25
p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/2 (cca 4,00 m2 + 3,00 m2 – pohledové plochy) v k. ú. Trutnov, ul. Hradební, společnosti mekkagroup s. r. o., k umístění dvou reklamních bannerů na zábradlí u čp. 11
(po jednom z každé strany) a k umístění reklamního banneru na zábradlí u čp. 13 na dobu určitou,
a to od 01.01.2020 do 31.12.2020 za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok +
DPH. Nájemci je povoleno předmět nájmu podnajímat třetím osobám.
RM_2019-1322/25
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,
k umístění reklamního stojanu (SPORT) na dobu určitou, a to od 01.01.2020 do 31.03.2020 za nájemné
ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2019-1323/25
p. p. 2235/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2235/1 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Na Nivách,
k umístění reklamního stojanu typu „A“ (RESTAURACE RÁDIO), na dobu určitou, a to od
01.01.2020 do 31.12.2020 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem
smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2235/1 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov
v termínu od 31.10.2019 do 31.12.2019 ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2019-1324/25
p. p. 195/2 a další, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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 dalšího majetku – jedná se
o oplocení sběrného dvora, veřejné osvětlení (1 sloup), kamerový systém, 3 oceloplechové kontejnery, vysokozdvižný vozík, dešťovou kanalizaci, zpevněné plochy na p. p. 195/1 a p. p. 195/2
a příjezdovou komunikaci 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.
RM_2019-1325/25
p. p. 771, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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.
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RM_2019-1326/25
p. p. 2559/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
podání výpovědi Střední průmyslové škole, Trutnov, Školní 101, z nájemní smlouvy č. 1014081002
na pronájem části p. p. 2559/1 (2,00 m2) v k. ú. Trutnov ze strany pronajímatele z důvodu rekonstrukce ulice Horské (pěší zóny) s tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM_2019-1327/25
p. p. 2213/15 a p. p. 2213/21, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
podání výpovědi
z nájemní smlouvy č. 101405002 na pronájem části
p. p. 2213/15 a části p. p. 2213/21 o celkové výměře 1,00 m2 v k. ú. Trutnov ze strany pronajímatele z důvodu rekonstrukce ulice Horské (pěší zóny) s tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM_2019-1328/25
p. p. 2559/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
podání výpovědi společnosti ARRAKIS, spol. s r. o., z nájemní smlouvy č. 1014061001 na pronájem části p. p. 2559/1 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov ze strany pronajímatele z důvodu rekonstrukce ulice Horské (pěší zóny) s tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM_2019-1329/25
p. p. 2559/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
podání výpovědi Základní škole, Trutnov, Komenského 399, ze smlouvy č. 210/R/5 na poskytnutí
části p. p. 2559/1 (2,00 m2) v k. ú. Trutnov ze strany poskytovatele z důvodu rekonstrukce ulice
Horské (pěší zóny) s tříměsíční výpovědní lhůtou.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2019-1330/25
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 do 31.05.2020.
RM_2019-1331/25
p. p. 519/2, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby
č. 04B 812 z 20.08.2012 dohodou.
ruší
*02.01*
usnesení Rady města č. 2012-633/13 z 18.06.2012.
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RM_2019-1332/25
p. p. 1520/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 1520/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Labe, státní
podnik, za účelem umístění části cyklostezky Trutnov - Poříčí v rozsahu 778,00 m2. Úplata činí
3.890,00 Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2019-1333/25
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p.
v k. ú. Horní Staré Město v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. 2239 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu cca 90,00 m 2. Jednotková
cena činí 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněná.
RM_2019-1334/25
p. p. 1460/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování zemního kabelového vedení NN na části p. p. 1460/2 v k. ú. Poříčí
u Trutnova v celkovém rozsahu cca 83,00 m2 za jednotkovou cenu 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2019-1335/25
Nájemní smlouva 280 001
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změnu termínu v čl. II. odst. 1.3. smlouvy č. 280 001 – vydání stavebního povolení pro stavby bytových domů pod písm. c) až e) bude vydáno nejpozději do 31.03.2020 (II. etapa) dále změnu termínu v čl. II. odst. 1.4. smlouvy č. 280 001 – kolaudace staveb bytových domů – etapa č. I bude
provedena nejpozději do 31.03.2020. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-1336/25
Žádost o zapůjčení holobytu (
)
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
přidělení holobytu Na Dvorkách čp. 244 pro
.

, trv. bytem
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RM_2019-1337/25
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na holobyt (
)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodloužení nájemní smlouvy na holobyt Na Dvorkách čp. 244, č. b. , o vel. 0+1,
, trv. bytem
, na dobu určitou od 03.01.2020 do 03.01.2021.
RM_2019-1338/25
Hluboký příkop čp. 147 (odepsání nevymahatelné pohledávky)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí zánik pohledávek:
 ve výši 15.080,00 Kč – náklady soudního řízení o vyklizení bytu v ulici Hluboký příkop 147
v Trutnově dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 27.11.2012,
 ve výši 30.737,00 Kč – zbývající nezaplacená část nájemného a úhrad za služby za shora uvedený byt za dobu od ledna 2010 do ledna 2012 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově
sp. zn.
ze dne 26.06.2012 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným poplatkem
z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 17.636,00 Kč,
 ve výši 27.510,00 Kč – nezaplacené nájemné a úhrady za služby za shora uvedený byt za leden až květen 2012 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne
23.01.2013 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným poplatkem a úrokem z prodlení a náklady
soudního řízení ve výši 14.870,00 Kč,
 ve výši 41.253,00 Kč – nezaplacené nájemné a úhrady za služby za shora uvedený byt za dobu
od června 2012 do března 2013 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 08.11.2013 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady
soudního řízení ve výši 14.875,00 Kč,
za byt Hluboký příkop 147, Trutnov po společnosti ZIDAN s.r.o., IČ 27509311, z důvodu zániku
dlužníka bez právního nástupce.
*02.01*
schválit odepsání pohledávek:
 ve výši 15.080,00 Kč – náklady soudního řízení o vyklizení bytu v ulici Hluboký příkop 147
ze dne 27.11.2012,
v Trutnově dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
 ve výši 30.737,00 Kč – zbývající nezaplacená část nájemného a úhrad za služby za shora uvedený byt za dobu od ledna 2010 do ledna 2012 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově
sp. zn.
ze dne 26.06.2012 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným poplatkem
z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 17.636,00 Kč,
 ve výši 27.510,00 Kč – nezaplacené nájemné a úhrady za služby za shora uvedený byt za leden až květen 2012 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne
23.01.2013 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným poplatkem a úrokem z prodlení a náklady
soudního řízení ve výši 14.870,00 Kč,
 ve výši 41.253,00 Kč – nezaplacené nájemné a úhrady za služby za shora uvedený byt za dobu od června 2012 do března 2013 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 08.11.2013 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 14.875,00 Kč,
za byt Hluboký příkop 147, Trutnov po společnosti ZIDAN s.r.o., IČ 27509311, z důvodu zániku
dlužníka bez právního nástupce.
RM_2019-1339/25
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na holobyt (
)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodloužení nájemní smlouvy na holobyt Na Dvorkách čp. 244, č. b. , o vel. 0+1,
i, trv. bytem
, na dobu od 02.12.2019 do 02.06.2020.
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RM_2019-1340/25
Bulharská čp. , č. b.
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Bulharská
ho řízení žadateli včetně náhradníka:
Bulharská
1.
2.

, č. b. , o vel. 1+1, standardní byt
Měs. nájemné
5.001,00 Kč
4.220,00 Kč

, č. b.

2. NP, o vel. 1+1, na základě výběrové-

Délka 1. plat. období
13 měsíců
12 měsíců

Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením
z výběrového řízení
na nájem bytu Bulharská , č. b. , o vel. 1+1.
RM_2019-1341/25
Krakonošovo nám. čp.
, č. b. 5
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Krakonošovo nám.
výběrového řízení žadateli:
Krakonošovo nám.

, č. b.,

1.

, č. b. , 3. NP, o vel. 1+3, na základě

o vel. 1+3, standardní byt
Měs. nájemné
Délka 1. plat. období
9.659,00 Kč
6 měsíců

Nájemní smlouva vč. složení nájemného za 1. platební období bude uzavřena do tří týdnů po vyrozumění o přidělení bytu. V případě, že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si
vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením p
a
z výběrového řízení na nájem bytu
Krakonošovo nám.
, č. b. , o vel. 1+3.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2019-1342/25
Změna nájemní smlouvy č. 922/02/M
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změnu nájemní smlouvy evid. č. 922/02/M ze dne 27.09.2002 včetně dodatků č. 1 až č. 11 dle
předloženého návrhu.
RM_2019-1343/25
Změna smlouvy o obstarání věci – naučná stezka "Den bitvy u Trutnova"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změnu smlouvy o obstarání věcí ze dne 25.05.2016 ve znění dodatku č. 1 dle předloženého návrhu.
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RM_2019-1344/25
Změna smlouvy o obstarání věcí ze dne 08.06.2009 – vodní nádrže ve Stříteži
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změnu smlouvy o obstarání věcí ze dne 08.06.2009 ve znění dodatků č. 1 a 2 dle předloženého
návrhu.
RM_2019-1345/25
Změna smlouvy o obstarání věcí – správa veřejných pohřebišť
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změnu smlouvy o obstarání věcí ze dne 27.09.2002 včetně dodatků č. 1 až 8 dle předloženého
návrhu.
RM_2019-1346/25
Řád veřejných pohřebišť města Trutnova
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
Řád veřejných pohřebišť města Trutnova, schválený dne 29.10.2002 usnesením městské rady
2002-1255/18, ve znění pozdějších usnesení rady města č. 2003-1477/23, 2011-1256/26, 20121324/25, 2014-1227/23, 2016-1323/24, 2017-1344/23.
schvaluje
*02.01*
Řád veřejných pohřebišť města Trutnova dle předloženého návrhu.
RM_2019-1347/25
Ceník pohřebnictví
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změnu Ceníku pohřebnictví dle předloženého návrhu.
RM_2019-1348/25
Provozní řád "Smuteční obřadní síně" a "Administrativní správní budovy"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změnu Provozního řádu „Smuteční obřadní síně“ a „Administrativní správní budovy“ dle předloženého návrhu.
RM_2019-1349/25
Pult centralizované ochrany
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení příkazní smlouvy č. 54/02/TU s příkazcem
, písemnou dohodou ke dni 31.12.2019.
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FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-1350/25
Platy ředitelů příspěvkových organizací od 01.01.2020
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
platy ředitelů příspěvkových organizací od 01.01.2020 ve výši dle předloženého návrhu.
RM_2019-1351/25
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Společenství vlastníků jednotek bytových domů čp.
177 - 180 v Trutnově
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 48.800,00 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, doplněnou dne 27.11.2019, tj. částečná
úhrada výdajů spojených s opravou kanalizační přípojky Společenství vlastníků jednotek bytových
domů čp. 177 – 180 v Trutnově v roce 2019 a 2020,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Společenství vlastníků jednotek bytových domů čp. 177 – 180 v Trutnově, IČ 25957091, S. K. Neumanna 180, 541 01 Trutnov, dle předloženého znění.
RŮZNÉ
RM_2019-1352/25
Dodatek č. 2 ke smlouvě na akci "Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ v ul.
Školní č.p. 13 – 1. a 2. etapa"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 2 smlouvy 36/D/R/19 na akci „Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ
v ul. Školní č.p. 13 – 1. a 2. etapa“ se společností IMESTAm spol. s r.o., dodatek smlouvy je uzavírán na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení na 28.2.2020.
ukládá
*02.01*
, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy se společností IMESTA, spol. s r.o. v předloženém znění v termínu do 18.12.2019.
Termín: 18.12.2019
RM_2019-1353/25
Dodatek ke smlouvě na stavbu "Oprava povrchu – Lnářská"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/14 na dokončení stavby "Oprava povrchu – Lnářská" s termínem do 31.05.2020 za podmínky schválení rozpočtové změny Zastupitelstvem města
Trutnova.
RM_2019-1354/25
Expozice války 1866 v Janské kapli – prodloužení výpůjčky exponátů
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodloužení výpůjčky od Muzea Podkrkonoší v Trutnově do 31.12.2020,
*01.02*
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prodloužení výpůjčky od Městského muzea a galerie v Úpici do 31.12.2020,
*01.03*
prodloužení výpůjčky od Vojenského historického ústavu v Praze do 31.12.2020,
*01.04*
prodloužení pojištění vystavených exponátů do 31.12.2020.
pověřuje
*02.01*
, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření aktualizovaných výpůjčních
smluv s MOČR – VHÚ Praha, Muzeem Podkrkonoší v Trutnově a Městským muzeem a galerií V.
Mezerové v Úpici v termínu do 31.12.2019,
*02.02*
zajištěním uzavření aktualizované pojistné smlouvy s Kooperativou, a.s., v termínu
do 31.12.2019.
RM_2019-1355/25
Rekonstrukce ulic Komenského a Exulantská v Trutnově – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vícepráce, méněpráce dle předloženého změnového rozpočtu v celkové výši -1.675.656,76 Kč bez
DPH (-2.027.544,68 Kč vč. DPH).
pověřuje
*02.01*
, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo se
zhotovitelem stavby, firmou Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 03 Trutnov.
RM_2019-1356/25
Příloha č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné energie
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
ceny tepelné energie dodávané městu Trutnovu na odběrná místa Slovanské náměstí 165, Trutnov a Požární zbrojnice HSM (stará zbrojnice).
schvaluje
*02.01*
podpis přílohy č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 520-323 a 524-310, kterými oznamuje
dodavatel tepelné energie ČEZ Teplárenská a. s., ceník tepelné energie platný od 01.01.2020.
RM_2019-1357/25
Dodatek č. 2 ke smlouvě o komplexní péči k projektu VEMA
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o komplexní péči k projektu VEMA č. KP/VEMA/124/2005 se společností MELCO spol. s r.o., Křížkovského 211, Trutnov.
RM_2019-1358/25
Petice – na majitele ubytovny UNIMO
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
petici na majitele ubytovny UNIMO.
pověřuje
*02.01*
tajemníka MěÚ k podpisu odpovědi na petici.

Stránka 18 z 21

RM_2019-1359/25
Petice – na zprůjezdnění ulice za Vápenkou a ulice Potoční
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
petici na zprůjezdnění ulice za Vápenkou a ulice Potoční vč. textu odpovědi na petici.
RM_2019-1360/25
Výpověď smlouvy o poskytování služeb
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypovězení smlouvy o poskytování služeb se společností DLNK s.r.o., se sídlem T. G. Masaryka 1427, Nové Město nad Metují (DLNK s.r.o.).
RM_2019-1361/25
Schválení projektu „Trutnov – modernizace MKDS 2020”
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
projekt „Trutnov – modernizace MKDS 2020“ a
souhlasí
*02.01*
s předložením žádosti na dotaci ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020 k tomuto projektu.
RM_2019-1362/25
Přijetí účelového finančního daru ZŠ Náchodská – obědy do škol
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 16.872,00 Kč Základní školou, Trutnov 3, Náchodská 18 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 06.01.2020 do 30.06.2020, a to ve prospěch pěti nezletilých žáků obdarovaného,
*01.02*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 10.032,00 Kč Základní školou, Trutnov 3, Náchodská 18 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 06.01.2020 do 30.06.2020, a to ve prospěch tří nezletilých žáků obdarovaného.
RM_2019-1363/25
Platové záležitosti ředitelů ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
ředitelům škol a školského zařízení, které zřizuje město Trutnov, platové tarify v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 01.01.2020,
*01.02*
výše uvedeným ředitelům v návaznosti na změny platových tarifů příplatky za vedení dle předloženého návrhu, a to s účinností od 01.01.2020.
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RM_2019-1364/25
Pořízení DHMM – Středisko volného času, Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se záměrem Střediska volného času, Trutnov, pořídit dlouhodobý hmotný movitý majetek, tj. nafukovací atrakci pro mladší děti a nafukovací žíněnku pro starší děti, dle předloženého návrhu.
RM_2019-1365/25
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 11.12.2019 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_2019-1366/25
Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích
Rada města Trutnova
vydává
*01.01*
ceník za stání silničních motorových vozidel na pozemních komunikacích v předloženém znění.
*02.01*
nařízení města Trutnova č. 9/2019 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace
nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního
motorového vozidla.
RM_2019-1367/25
Komise Rady města Trutnova pro integrované obce
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
rezignaci pana Jaroslava Schuberta na členství v Komisi Rady města Trutnova pro integrované
obce.
jmenuje
*02.01*
členem komise Rady města Trutnova pro integrované obce Mgr. Zdeňka Bakoče.
RM_2019-1368/25
Personální záležitosti – Galerie města Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s vykonáváním jiných pracovních aktivit
budou ve střetu se zájmy města a organizace, jíž

za podmínky, že tyto aktivity nezastupuje.

RM_2019-1369/25
Pracovní skupina pro dopravu
Rada města Trutnova
jmenuje
*01.01*
členem pracovní skupiny pro dopravu Komise pro strategický rozvoj města pana Martina Kubína.
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RM_2019-1370/25
Dodatek č. 5 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
odpadů
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
dodatek č. 5 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů
v předloženém znění.
pověřuje
*02.01*
Ing. Kasperovou, vedoucí Odboru životního prostředí, zajištěním uzavření výše uvedeného dodatku.
RM_2019-1371/25
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 13.01.2020 od 15:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Eichler v. r.
místostarosta
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