MĚSTO TRUTNOV – RADA MĚSTA
Zpracováno dne: 18.05.2020
Usnesení
z 10. schůze rady města dne 18. května 2020
OBSAH
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
[RM_2020-446/10] Komenského čp. 399 (budova ZŠ)
Mgr. Tomáš Eichler
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
[RM_2020-447/10] Slovanské nám. čp. 165 (žádost o snížení nájemného)
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2020-448/10] Školní ul. čp. 13 (žádost o snížení nájemného)
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2020-449/10] Národní čp. 199 (nenaplnění usnesení)
Mgr. Tomáš Eichler
NEBYTOVÉ PROSTORY – RŮZNÉ
[RM_2020-450/10] Krakonošovo nám. čp. 72 (restaurace Radnice – odkup technického
zhodnocení)
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2020-451/10] Dlouhá čp. 752 a část pozemku p. p. 239/9 (hasičská zbrojnice – smlouva
o výpůjčce)
Mgr. Tomáš Eichler
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
[RM_2020-452/10] p. p. 137/2 a p. p. 827/7, k. ú. Lhota u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2020-453/10] p. p. 2900, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
[RM_2020-454/10] p. p. 636/5, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2020-455/10] p. p. 2047/1, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2020-456/10] p. p. 2208/7, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2020-457/10] p. p. 1955/3, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2020-458/10] p. p. 3082, k. ú. Starý Rokytník
Mgr. Tomáš Eichler
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
[RM_2020-459/10] p. p. 236/151, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2020-460/10] část p. p. 3180, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2020-461/10] p. p. 722/6, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler

IČ 00278360
IDDS 3acbs2c
DIČ CZ00278360
Fax 499 803 103
č. ú. 124601/0100
Telefon 499 803 111
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

[RM_2020-462/10]
[RM_2020-463/10]
[RM_2020-464/10]
[RM_2020-465/10]

p. p. 219/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
p. p. 118/1, p. p. 120, k. ú. Bojiště u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
p. p. 2900, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
st. p. 117, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler

POZEMKY – RŮZNÉ
[RM_2020-466/10]

a další, k. ú. Trutnov a Bojiště u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2020-467/10] p. p. 237/25 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2020-468/10] p. p. 242/3, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2020-469/10] p. p. 2176 a další, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2020-470/10] p. p. 2184/10 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2020-471/10] p. p. 933/1, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2020-472/10] p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2020-473/10] p. p. 13/6 a další, k. ú. Volanov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2020-474/10] p. p. 2656/442 , k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
[RM_2020-475/10] Krakonošovo nám. čp. 129, č. b. 3
Mgr. Tomáš Eichler
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
[RM_2020-476/10] Smlouva o správě veřejných pohřebišť
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2020-477/10] Smlouva o správě městských parků
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2020-478/10] Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě o pojištění vozidel – FLOTILA
Mgr. Tomáš Eichler
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
[RM_2020-479/10] Hospodaření příspěvkových organizací k 31.03.2020
Mgr. Ivan Adamec
RŮZNÉ
[RM_2020-480/10] VZ "Obnova historických okenních výplní na budově Národního domu
v Trutnově" – schválení výsledku výběrového řízení
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2020-481/10] Strategie rozvoje informačních technologií MěÚ Trutnov 2020-2022
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2020-482/10] VZ „Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově“
– schválení výsledku výběrového řízení
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2020-483/10] VZ „Pořízení nového zvukového systému včetně příslušenství“ – zadávací
podmínky
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2020-484/10] Činnost SVČ a provoz volnočasového areálu Na Nivách
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2020-485/10] VZ „Oprava fasády objektu tělocvičny ZŠ R. Frimla, Trutnov“ – zadávací
podmínky
Mgr. Tomáš Hendrych

Stránka 2 z 13

[RM_2020-486/10]
[RM_2020-487/10]
[RM_2020-488/10]
[RM_2020-489/10]

Úplata ve vybraných městských PO za období přerušeného provozu
Mgr. Tomáš Hendrych
Organizační záležitosti MěÚ
Mgr. Ivan Adamec
Nominace člena sociální komise
Mgr. Ivan Adamec
Příští schůze rady města
Mgr. Ivan Adamec

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
RM_2020-296/6 – Přeložka NN, ul. Poštovní – splněno
RM_2020-336/7 – Přidělení bytů mimo „Zásady č. 1/2018 Postup při pronájmu obecních bytů“ po
dobu nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 – splněno
RM_2020-431/9 – Dodatek č. 2 ke smlouvě na stavbu "Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov"
– splněno
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2020-446/10
Komenského čp. 399 (budova ZŠ)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 399 Komenského ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP ve sportovní hale základní školy o celkové výměře 102,00 m2 (prodejna 41,40 m2, montážní místnost 19,98 m2, sklad 20,07 m2, testovací prostor 20,55 m2)
, na dobu určitou dalších 10 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny a skladu jízdních kol a sportovních doplňků. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostoru nájemci uhrazeno.
Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy, obsahující
zejména výši nabízeného nájemného, do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě je
i
oprávněn svou nabídku případně ještě navýšit. Nájemce bude poté
doporučen radě města dle výše nabídnutého nájemného. Nepodá-li nabídku žádný zájemce o pronájem a nedojde-li ani k navýšení původně nabízeného nájemného
, bude jako nájemce doporučen radě města
(s tím, že jím nabízené
nájemné není nižší než nájemné v daném místě a čase obvyklé).
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2020-447/10
Slovanské nám. čp. 165 (žádost o snížení nájemného)
Rada města Trutnova
nesouhlasí
*01.01*
se snížením nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 165 Slovanské nám.
v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 1,96 m2 (2 vývěsky o výměře 0,98 m2)
a
za 2. čtvrtletí 2020 na
30,00 % fakturované částky (tj. na 225,00 Kč za vývěsku za hlavním vstupem do budovy)
a
, za 2. čtvrtletí 2020 na 30,00 % fakturované částky (tj. na
225,00 Kč za vývěsku umístěnou naproti výtahu) z důvodu omezení provozu úřadu v době nouzového stavu.
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RM_2020-448/10
Školní ul. čp. 13 (žádost o snížení nájemného)
Rada města Trutnova
nesouhlasí
*01.01*
se snížením nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 13 Školní ul. v Trutnově,
umístěných v 1. PP o celkové výměře 67,90 m2 (3 místnosti o celkové výměře 60,05 m2, chodba
o výměře 3,60 m2, sociální zařízení o výměře 4,25 m2)
, z důvodu povinného používání odvlhčovače vzduchu po sanačních pracích.
pověřuje
*02.01*
, ředitelku Základní umělecké školy Trutnov, projednat podmínky používání odvlhčovače s
a vyřešit zvýšené nároky na dodávku el. energie v rámci vyúčtování služeb.
RM_2020-449/10
Národní čp. 199 (nenaplnění usnesení)
Rada města Trutnova
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení č. RM 2020-214/5 o uzavření podnájemní smlouvy mezi nájemcem Svazkem obcí
Východní Krkonoše, IČ 71188371 a
, na část
nebytových prostor v čp. 199 Národní ul. v Trutnově nebude realizováno.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2020-450/10
Krakonošovo nám. čp. 72 (restaurace Radnice – odkup technického zhodnocení)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
souhlasit s úhradou částky ve výši 691.711,00 Kč společnosti PRATR a. s., IČ 25265687, za stavební úpravy provedené v prostorech sloužících podnikání v čp. 72 Krakonošovo nám. v Trutnově.
schvaluje
*02.01*
uskladnění vybavení v čp. 72 Krakonošovo nám. společnosti PRATR a. s., IČ 25265687, do doby
obsazení těchto prostor novým nájemcem za nájemné ve výši 1.395,00 Kč/měsíc.
souhlasí
*03.01*
s odpuštěním nájemného za uskladnění vybavení v čp. 72 Krakonošovo nám. společnosti PRATR
a. s., IČ 25265687, ve výši 1.395,00 Kč/měsíc, nejdéle však do 31.12.2020.
RM_2020-451/10
Dlouhá čp. 752 a část pozemku p. p. 239/9 (hasičská zbrojnice – smlouva o výpůjčce)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku st. p. 1642, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti čp. 752 Dlouhá ul. v Trutnově (budova hasičské zbrojnice) a části pozemku p. p. 239/9, vše
v obci Trutnov, v části obce a k. ú. Horní Staré Město s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, IČ 70882525, na dobu platnosti opatření šíření koronaviru Covid 19, nejdéle
však na 1 rok od podpisu smlouvy, za účelem zřízení a provozování dekontaminačního místa pro
složky IZS.
ukládá
*02.01*
, vedoucímu Odboru Kancelář MěÚ, zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce.
Termín: 01.06.2020
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POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2020-452/10
p. p. 137/2 a p. p. 827/7, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 137/2 (113,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova
na dobu neurčitou jako zahradu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
nesouhlasí
*02.01*
s pronájmem části p. p. 827/1 (86,00 m2, komunikace) v k. ú. Lhota u Trutnova
na manipulační plochu z důvodu zhoršení již nyní stísněného prostoru (zhoršení průjezdnosti
komunikace).
RM_2020-453/10
p. p. 2900, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2900 (cca 38,00 m2) v k. ú. Trutnov
na dobu určitou 5 let, z toho 15,00 m2 k zahrádkářským účelům a k umístění pískoviště za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok, a 23,00 m2 k umístění chatky s pergolou za nájemné
ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Dočasné oplocení pozemku je povoleno.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2020-454/10
p. p. 636/5, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 636/5 (cca 6,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
(½) a
(½) za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši
300,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2020-455/10
p. p. 2047/1, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2047/1 (cca 370,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město spol. Dynamic Real
s. r. o., k výstavbě venkovní letní terasy a dětského hřiště, za kupní cenu ve výši 600,00 Kč/m2.
Náklady spojené s převodem hradí kupující. Kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách, první
splátka (½ kupní ceny) bude uhrazena před podpisem smlouvy, druhá splátka (½ kupní ceny) do
konce roku 2020.
RM_2020-456/10
p. p. 2208/7, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2208/7 (cca 105,00 m2) v k. ú. Trutnov
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 700,00 Kč/m 2.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2020-457/10
p. p. 1955/3, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 1955/3 (1 562,00 m2) v k. ú. Trutnov
RM_2020-458/10
p. p. 3082, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 3082 (805,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník

.

.

POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2020-459/10
p. p. 236/151, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájmem p. p. 236/151 (104,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek Jiráskovo
nám. 217, Trutnov.
RM_2020-460/10
část p. p. 3180, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 3180 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov

k parkování.

RM_2020-461/10
p. p. 722/6, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 722/6 (cca 42,00 m2) v k. ú. Trutnov
na dobu neurčitou
za účelem vybudován sjezdu k budoucí garáži na p. p. 722/30 v k. ú. Trutnov a následné údržbě
sjezdu za nájemné ve výší 300,00 Kč/rok s tím, že nájemce umožní vjezd do sousední garáže na
st. p. 5887 k. ú. Trutnov.
RM_2020-462/10
p. p. 219/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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 ve výši 5,00 Kč/m2/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/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být
odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2020-463/10
p. p. 118/1, p. p. 120, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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 plochu za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok,
2
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 výsadba musí být schválena pronajímatelem.
RM_2020-464/10
p. p. 2900, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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.
RM_2020-465/10
st. p. 117, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 117 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
(FOTOATELIÉR PHOTOMM) k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou od
25.05.2020 do 31.01.2021 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2020-466/10
p. p.
a další, k. ú. Trutnov a Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch
spočívajícího ve služebnosti cesty a stezky na části p. p.
a části p. p.
v k. ú. Trutnov a části p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova v celkovém rozsahu 195,00 m2. Veškeré náklady spojené se zřízením
služebnosti uhradí oprávněná.
ruší
*02.01*
usnesení Rady města Trutnova č. 2020-71/2 z 27.01.2020.
RM_2020-467/10
p. p. 237/25 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti HD internet s. r. o., spočívajícího
v právu uložení a provozování chráničky pro optický kabel na části p. p. 237/25, p. p. 237/33,
p. p. 237/38, p. p. 237/47, p. p. 253/19, p. p. 253/72, p. p. 253/80, p. p. 256/8, p. p. 262/26,
p. p. 2239, p. p. 2242/2, p. p. 2633/9, p. p. 2633/17 a p. p. 2768/1 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 2 226,00 m2 za celkovou cenu 305.393,00 Kč včetně DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2020-468/10
p. p. 242/3, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatné služebnosti cesty a stezky na části p. p. 242/3 v k. ú. Trutnov k panující p. p.
242/12 v k. ú. Trutnov v majetku Společenství vlastníků jednotek Procházkova 520-521 v Trutnově
v celkovém rozsahu cca 7,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2020-469/10
p. p. 2176 a další, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti HD Internet s. r. o., spočívajícího
v právu uložení a provozování chrániček pro optický kabel a distribučního sloupku na části p. p.
2176, p. p. 2116/3, p. p. 2119, p. p. 2118/2, p. p. 933/18 a p. p. 933/5 v k. ú. Horní Staré Město
v celkovém rozsahu cca 350,00 m2. Jednotková cena činí 58,50 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-470/10
p. p. 2184/10 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti AUTOSTYL a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování elektrického kabelu na části p. p. 2184/10, p. p. 2228/2 a p. p.
2228/3 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 30,00 m2 bezvýkopovou technologií (protlakem).
Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-471/10
p. p. 933/1, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování uzemnění trafostanice na části p. p. 933/1 v k. ú. Horní Staré Město
v celkovém rozsahu cca 140,00 m2 za jednotkovou cenu 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-472/10
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující st. p.
, p. p.
a p. p.
v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na části p. p.
v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu cca
141,00 m2. Jednotková cena činí 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2020-473/10
p. p.
a další, k. ú. Volanov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující p. p.
v k. ú. Volanov v majetku
(½) a
(½), p. p.
a p. p.
v k. ú. Volanov v majetku
a p. p.
v k. ú. Volanov v majetku
spočívajícího
v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na části p. p.
p. p.
, p. p.
v k. ú.
Volanov a části p. p.
a p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 225,00 m 2 (cca
90,00 m2 v k. ú. Trutnov a cca 135,00 m2 v k. ú. Volanov). Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2
+ DPH v k. ú. Trutnov a 33,33 Kč/m2 + DPH v k. ú. Volanov. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2020-474/10
p. p. 2656/442 , k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení smlouvy č. 09B 269 dohodou z důvodu, že stavba nebyla realizována.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2020-475/10
Krakonošovo nám. čp. 129, č. b. 3
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. 129, č. b. 3,
3. NP, o vel. 1+3 (kuchyně 17,30 m2, 1. pokoj 26,60 m2, 2. pokoj 26,60 m2, 3. pokoj 37,50 m2,
předsíň 17,90 m2, koupelna 7,10 m2, WC 3,00 m2, komora 1,20 m2 a sklep 6,00 m2), topení
– plynový kotel. Měsíční nájemné 8.976,00 Kč. V bytě je kuchyňská linka, plynový kotel a vodoměry.
Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení
50,00 Kč/osoba, domovní odpad 45,00 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 6 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.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2020-476/10
Smlouva o správě veřejných pohřebišť
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
aktualizaci Smlouvy o správě veřejných pohřebišť ze dne 27.09.2002 ve znění dodatků č. 1 až 9
dle předloženého návrhu.
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RM_2020-477/10
Smlouva o správě městských parků
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
aktualizaci Smlouvy o správě městských parků ze dne 05.12.2003 ve znění dodatků č. 1 až 7 dle
předloženého návrhu.
RM_2020-478/10
Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě o pojištění vozidel – FLOTILA
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 2 u pojistné smlouvy č. 6667800094.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2020-479/10
Hospodaření příspěvkových organizací k 31.03.2020
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací k 31.03.2020.
RŮZNÉ
RM_2020-480/10
VZ "Obnova historických okenních výplní na budově Národního domu v Trutnově" – schválení výsledku výběrového řízení
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele NENADAL s.r.o., Nádražní 3740, 276 01 Mělník,
IČ 01630458, z důvodu nesplnění povinnosti uzavřít bez zbytečného odkladu smlouvu.
schvaluje
*02.01*
rozhodnutí o vyloučení účastníka druhého v konečném pořadí – Krmiva Dobřany s.r.o.,
Samota 1254, 334 41 Dobřany, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, konkrétně nesplnění
kritéria technické kvalifikace,
*02.02*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Obnova historických okenních výplní na budově Národní dům v Trutnově“, systémové číslo VZ: P20V00000027, konkrétně účastníka
, nabídková cena 3.981.316,12 Kč včetně
DPH.
pověřuje
*03.01*
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, oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení a rozhodnutí o námitkách,
*03.02*
vedoucího Odboru rozvoje města, pro případ, že by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech souvisejících písemností.
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RM_2020-481/10
Strategie rozvoje informačních technologií MěÚ Trutnov 2020-2022
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
Strategii rozvoje informačních technologií MěÚ Trutnov 2020-2022.
souhlasí
*02.01*
s podáním žádosti o dotaci z výzvy č. 109 ve spolupráci se Svazkem obcí Východní Krkonoše na
vybrané oblasti.
RM_2020-482/10
VZ „Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově“ – schválení výsledku výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově“, systémové číslo VZ: P20V00000019 – Část I, konkrétně účastníka
RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ 60724862, nabídková cena 8.742.761,17 Kč bez
DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto v Části I:
1. RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ 60724862,
2. STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov, IČ 64255352,
*01.03*
rozhodnutí o vyloučení účastníků k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově“ – Část II:
1. Ferotherm plus s.r.o., Kladská 466, 541 03 Trutnov, IČ 26003694,
2. Troch s.r.o., Petříkovická 32, 541 03 Trutnov, IČ 03476693,
3.
.
Důvody pro vyloučení účastníků jsou uvedeny v přílohách.
pověřuje
*02.01*
, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění podpisu oznámení a rozhodnutí o výběru dodavatele Části I, rozhodnutí o vyloučení účastníků Části II a následné uzavření smlouvy
Části I.
RM_2020-483/10
VZ „Pořízení nového zvukového systému včetně příslušenství“ – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s vypsáním zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané v otevřeném nadlimitním řízení na dodávky vedeném dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) „Pořízení nového zvukového systému včetně příslušenství“,
*01.02*
se zadávacími podmínkami k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
se jmenováním komise pro otevírání obálek:
,
*01.04*
se jmenováním hodnotící komise ve složení:
, náhradník
, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda
nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků zadávacího řízení, kteří skončí v konečném pořadí na prvním a druhém místě případně dalších tak, aby
zadavatel měl k dispozici dvě nabídky uchazečů, s nimiž lze podepsat smlouvu (bude-li to s ohle-
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dem na počet účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
RM_2020-484/10
Činnost SVČ a provoz volnočasového areálu Na Nivách
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
ukončení pravidelné zájmové činnosti Střediska volného času, Trutnov, po zbytek školního roku
2019/2020.
souhlasí
*02.01*
s navrhovanými řešeními, jak naložit s již uhrazenou úplatou za zájmové vzdělávání ve Středisku
volného času, Trutnov, za dobu, kdy toto školské zařízení nebylo v provozu,
*02.02*
s časovým harmonogramem a podmínkami postupného obnovování provozu volnočasového areálu Na Nivách dle předloženého návrhu.
RM_2020-485/10
VZ „Oprava fasády objektu tělocvičny ZŠ R. Frimla, Trutnov“ – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s vypsáním výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava fasády objektu tělocvičny ZŠ R. Frimla, Trutnov“, systémové číslo VZ: P20V00000047,
*01.02*
se zadávacími podmínkami k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
s okruhem dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
se jmenováním komise pro otevírání obálek:
,
*01.05*
se jmenováním hodnoticí komise ve složení:
, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků zadávacího řízení, kteří skončí v konečném pořadí na
prvním a druhém místě případně dalších tak, aby zadavatel měl k dispozici dvě nabídky uchazečů,
s nimiž lze podepsat smlouvu (bude-li to s ohledem na počet účastníků a akceptovatelnost nabídek
možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
RM_2020-486/10
Úplata ve vybraných městských PO za období přerušeného provozu
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s návrhy ředitelů městem zřizovaných škol a městských jeslí v souvislosti s již uhrazenými úplatami za období přerušeného provozu těchto organizací.
RM_2020-487/10
Organizační záležitosti MěÚ
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
organizační změny Městského úřadu Trutnov dle předloženého návrhu včetně změny přílohy č. 1
Organizačního řádu dle předloženého návrhu,
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*01.02*
upravenou organizační strukturu Městského úřadu Trutnov s celkovým počtem zaměstnanců 208
od 01.08.2020,
*01.03*
upravenou organizační strukturu Městského úřadu Trutnov s celkovým počtem zaměstnanců 207
od 01.01.2021.
ukládá
*02.01*
tajemníkovi MěÚ Trutnov učinit pracovně právní úkony vyplývající z usnesení 01.01 a 01.02.
Termín: 01.08.2020
Termín: 01.01.2021
RM_2020-488/10
Nominace člena sociální komise
Rada města Trutnova
jmenuje
*01.01*
členem Sociální komise Rady města Trutnova Bc. Petra Kuráně.
RM_2020-489/10
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 01.06.2020 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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