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NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
[RM_2020-354/8]
Farská čp. 57
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku k nájemní smlouvě na prostory sloužící podnikání v čp. 57 Farská ul. v Trutnově
umístěné v 1. NP o celkové výměře 47,40 m2 (vinotéka 30,30 m2, výloha 0,90 m2, sklad 6,00 m2,
přípravna 2,80 m2, 4x sociální zařízení 7,40 m2), s
, za účelem provozování rychlého občerstvení a vinotéky. Předmětem dodatku je rozšíření účelu nájmu
o zásilkovnu.
[RM_2020-355/8]
Jihoslovanská čp. 31
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prominutí nájemného za 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)
, za měsíc prosinec 2019 ve
výši 6.500,00 Kč z důvodu technických problémů vzniklých při připojování el. energie k distribuční
soustavě.
NEBYTOVÉ PROSTORY – RŮZNÉ
[RM_2020-356/8]
Slovanské náměstí čp. 165
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o výpůjčce části nebytových prostor v čp. 165 Slovanské nám. v Trutnově (budova MěÚ) se společností HD internet s. r. o., IČ 04607821, na dobu určitou 10 let, s jednoměsíční
výpovědní lhůtou, za účelem bezplatného poskytování přístupu na internet prostřednictvím WiFi
technologie pro veřejnost.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
[RM_2020-357/8]
p. p. 636/5, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 636/5 (cca 6,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
(½) a
(½) k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
[RM_2020-358/8]
p. p. 722/6, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 722/6 (cca 42,00 m2) v k. ú. Trutnov
na dobu neurčitou za účelem vybudování sjezdu k budoucí garáži na p. p. 722/30
v k. ú. Trutnov a následné údržbě sjezdu za nájemné 300,00 Kč/rok s tím, že nájemce umožní
vjezd do sousední garáže na st. p. 5887 v k. ú. Trutnov.
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[RM_2020-359/8]
p. p. 219/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 219/1 (cca 410,00 m2) v k. ú. Trutnov
na dobu určitou 5 let, z toho 396,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné
2
ve výši 5,00 Kč/m /rok, 7,00 m2 k umístění pergoly, 4,00 m2 k umístění přístřešku na nářadí
a 3,00 m2 k umístění přístřešku na gril za nájemné ve výši 20,00 Kč/m 2/rok s tím, že jakákoliv další
výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[RM_2020-360/8]
p. p. 118/1 a p. p. 120, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 118/1 (cca 1 108,00 m2) a p. p. 120
(672,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova
, z toho 89,00 m2 jako parkovací
2
2
plochu za nájemné ve výši 20,00 Kč/m /rok, 583,00 m jako komunikaci za nájemné ve výši
3,00 Kč/m2/rok, 20,00 m2 plocha pod buňkou za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok a 1 088,00 m2
k sečení za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv další výstavba či
výsadbu musí být schválen pronajímatelem.
[RM_2020-361/8]
p. p. 2900, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2900 (cca 10,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek č. p. 339, 340, Břečtejnská, Trutnov, pod přístřeškem na popelnice na
dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv další výstavba není povolena.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
[RM_2020-362/8]
p. p. 1234/2, st. p. 5126, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup p. p. 1234/2 (536,00 m2) a st. p. 5126 (12,00 m2) v k. ú. Trutnov od České republiky,
s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p.
[RM_2020-363/8]
p. p.
, k. ú. Brusnice, p. p.
, k. ú. Kocbeře
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření Smlouvy o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na p. p.
v k. ú. Brusnice a veškerých jejích součástech, jakož i na pozemcích a jejich součástech, vzniklých rozdělením nebo oddělením od p. p.
, která je ve vlastnictví
, a stavbách na nich v budoucnu umístěných, vůči vlastníkovi sousedního pozemku, tj.
p. p.
v k. ú. Kocbeře, kterým je město Trutnov, za následujících podmínek:
 stavebník zajistí na své náklady, nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu smlouvy, aby vzdání
se práva bylo zapsáno do katastru nemovitostí,
 město na základě písemného oznámení o zápisu vzdání se práva na náhradu škody, a pokud
tomu nebudou bránit jiné skutečnosti, poskytne v případě potřeby stavebníkovi souhlasné staStránka 4 z 9

novisko k vydání stavebního povolení pro stavbu rodinného domu na p. p.
nice.

v k. ú. Brus-

[RM_2020-364/8]
p. p. 2128, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části p. p. 2128 (2,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 300,00 Kč/m 2, jako
pozemek pod stavbou. Náklady spojené s převodem hradí kupující.

POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
[RM_2020-365/8]
p. p. 282/8, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 282/8 (190,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou do 30.04.2025
, z toho 50,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
2
3,00 Kč/m /rok, 122,00 m2 k sečení a údržbě za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok a k umístění dvou
přístřešků o velikosti 12,00 m2 a 6,00 m2 za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že bude před
podpisem smlouvy uhrazena náhrada za bezesmluvní užívání části p. p. 282/8 (190,00 m 2) v k. ú.
Poříčí u Trutnova v termínu od 01.01.2020 do 30.04.2020 ve výši 167,00 Kč. Jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[RM_2020-366/8]
p. p. 2141/30, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2141/30 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 30.04.2025
k umístění stávající kůlny za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
[RM_2020-367/8]
p. p. 164/1, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 164/1 (cca 470,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město na dobu neurčitou
k uskladnění palet se zeminou za nájemné ve výši 3,00 Kč/m 2/rok s tím, že jakákoliv výstavba musí být odsouhlasena pronajímatelem. Pronajatý pozemek bude po dobu nájmu
oplocen min. 1,80 m vysokým pletivem. Smlouva bude uzavřena s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
[RM_2020-368/8]
p. p. 1/1, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1/1 (cca 500,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město na dobu určitou 5 let
, z toho 480,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
2
3,00 Kč/m /rok a 20,00 m2 k umístění maringotky za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že je
povoleno dočasné průhledné oplocení. Jakákoliv další výstavba či výsadba stromů není povolena.
Původní nájemní smlouva č. 013 056 bude nahrazena novou smlouvou.
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POZEMKY – RŮZNÉ
[RM_2020-369/8]
Snížení ceny
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
cenu pro právnické osoby za zřízení věcného břemene za účelem uložení chráničky pro optický
kabel v k. ú. Trutnov ve výši 66,66 Kč/m2, v k. ú. Dolní Staré Město, Horní Staré Město a Poříčí
u Trutnova ve výši 58,50 Kč/m2 a v integrovaných obcích ve výši 33,33 Kč/m2 nebo za cenu dle
znaleckého posudku, který hradí budoucí oprávněný.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
[RM_2020-370/8]
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Zimní stadion výměna výměníku NH3” – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu “Zimní stadion výměna výměníku
NH3”,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise ve složení:
a, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05 *
jmenování komise ve složení:
, k provádění běžných
úkonů v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k otevření obálek s nabídkami, k hodnocení
nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení a k posouzení, zda jsou či nejsou naplněny obligatorní či
fakultativní důvody vyloučení účastníků výběrového řízení, to vše včetně všech úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že u účastníků výběrového řízení, kteří
skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků výběrového řízení navržených komisí
k vyloučení z účasti ve výběrovém řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny obligatorní
důvody k jejich vyloučení z účasti ve výběrovém řízení.
pověřuje
*02.01*
, jednatele, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů a k rozhodování o případných námitkách.
RŮZNÉ
[RM_2020-371/8]
VZ "Obnova historických okenních výplní na budově Národního domu v Trutnově" – schválení výsledku zadávacího řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Obnova historických okenních výplní na budově Národní dům v Trutnově“, systémové č. VZ: P20V00000027, konkrétně účastníka NENADAL
s.r.o., Nádražní 3740, 276 01 Mělník, IČ 01630458, nabídková cena 3.037.923,18 Kč včetně DPH,
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*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. NENADAL s.r.o., Nádražní 3740, 276 01 Mělník, IČ 01630458,
2. Krmiva Dobřany s.r.o., Samota 1254, 334 41 Dobřany, IČ 07295856,
4. JOKA Moravský Krumlov s.r.o., 671 71 Skalice 197, IČ 47910721.
pověřuje
*02.01*
, vedoucího Odboru rozvoje města, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
, vedoucího Odboru rozvoje města, pro případ, že by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele; a k zajištění uzavření
smlouvy s účastníkem druhým v konečném pořadí; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu
všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.
[RM_2020-372/8]
Smlouva o dílo na akci "Revitalizace dětských hřišť 2020"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
předloženou smlouvu o dílo na akci "Revitalizace dětských hřišť 2020".
[RM_2020-373/8]
Mikroprojekt "Města Trutnov a Świdnica společně pro rozvoj"
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit podání žádosti o dotaci na mikroprojekt typu B „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,
*01.03*
schválit podpis Deklarace partnerství v souladu s požadavky programu s partnerem Gmina Miasto
Świdnica.
[RM_2020-374/8]
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dlouhodobém pronájmu
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dlouhodobém pronájmu vozu RZ 6H3 0943 se společností
Autostyl a. s., Horská 579, Trutnov, IČ 24727741, kterou se prodlouží doba, kdy nelze vypovědět
pronájem vozidla Škoda Yeti o jeden rok, do 12.06.2021, za nájem ve výši 6.000,00 Kč bez DPH
měsíčně.
[RM_2020-375/8]
Podpora zálohovacího softwaru VMware
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy (objednávky) na podporu hlavního zálohovacího softwaru VMware ke dvěma
serverům a diskovému poli. Dodavatel zálohovacího systému, společnost AUTOCONT a. s., na-
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bídla prodloužení podpory na 1 rok, 3 roky nebo 5 let. Jako cenově výhodnější se jeví podpora na
5 let za cenu 229.636,68 Kč bez DPH.
[RM_2020-376/8]
Zabezpečení pracovišť MěÚ proti nákaze Covid-19
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
realizaci opatření k ochraně pracovníků MěÚ Trutnov proti nákaze Covid-19 spočívající v částečném zasklení pracovišť osobních dokladů, dopravně správních agend a inforecepce tak, aby byl
zamezen přímý kontakt klientů s pracovníky MěÚ prostřednictvím sklenářství
, celkové náklady budou do 100.000,00 Kč bez DPH.
[RM_2020-377/8]
Zapojení MŠ a ZŠ do projektu Královéhradeckého kraje
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zapojením Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536, dále Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov a Mateřské školy, Trutnov, do projektu Potravinová pomoc
dětem v Královéhradeckém kraji IV – obědy do škol pro školní rok 2020/2021 dle předloženého
návrhu.
[RM_2020-378/8]
Změna provozu Mateřské školy, Trutnov – červenec, srpen 2020
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se změnou provozu Mateřské školy, Trutnov, v období od 01.07.2020 do 31.08.2020 dle předloženého návrhu.
[RM_2020-379/8]
Mateřská škola, Trutnov – žádost o podporu z OP VVV
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
informaci Mateřské školy, Trutnov, o podané žádosti o podporu z Operačního programu Výzkum,
vývoj, vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP.
[RM_2020-380/8]
Funkční období ředitelů městem zřizovaných škol
Rada města Trutnova
schvaluje,
*01.01*
že nebudou vyhlášeny konkursy na pracovní místa ředitelů:
 Základní školy, Trutnov, Komenského 399,
 Základní školy, Trutnov 3, Náchodská 18,
 Základní umělecké školy Trutnov,
 Mateřské školy, Trutnov,
resp. stávající ředitelé těchto městem zřizovaných škol nebudou odvoláni ze svých funkcí, a to ve
smyslu ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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[RM_2020-381/8]
Přijetí účelového finančního daru Domovem pro seniory Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 35.000,00 Kč Domovem pro seniory Trutnov, od ČEZ
Teplárenská, a.s., Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČ 27309941, který bude použit na
nákup ochranných prostředků, dezinfekčních pomůcek souvisejících s prevencí proti nákaze COVID-19 a dvou kusů tabletů pro lepší komunikaci seniorů s příbuznými.
[RM_2020-382/8]
Vyhlášení výběrového řízení – Most k životu Trutnov
Rada města Trutnova
vyhlašuje
*01.01*
výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Most
k životu Trutnov, dle předloženého návrhu.
jmenuje
*02.01*
členy komise pro výše uvedené výběrové řízení dle předloženého návrhu.
[RM_2020-383/8]
Stanovení platu zastupující ředitelce Mostu k životu Trutnov
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
, zastupující ředitelce příspěvkové organizace Most k životu Trutnov, plat dle
předloženého návrhu.
[RM_2020-384/8]
Zástupci města ve společnosti Transport Trutnov, s.r.o.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
navrhnout
jako zástupce města do funkce jednatelky společnosti Transport Trutnov, s. r. o.
[RM_2020-385/8]
Pracovní skupina pro dopravu
Rada města Trutnova
jmenuje
*01.01*
členem pracovní skupiny pro dopravu Komise pro strategický rozvoj města

.

[RM_2020-386/8]
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 04.05.2020 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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