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NEMOVITOSTI – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2020-605/13
VAK Trutnov, a. s. – kapitalizace pohledávky za věcná břemena
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí, že záměr vnést peněžitý vklad města Trutnova do společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., se sídlem Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, IČ 60108711, ve výši
205.000,00 Kč, a to formou kapitalizace pohledávky města Trutnova vůči společnosti Vodovody
a kanalizace Trutnov, a. s., plynoucí ze smluv o zřízení služebností inženýrských sítí č. 155 689
a č. 155 722, schválený usnesením zastupitelstva č. ZM_2019-145/4, nebyl uskutečněn,
*01.02*
schválit úplatný převod stavby vodovodní přípojky DN 63 PE HD v ulici Mánesova, v obci Trutnov,
části obce Kryblice, vč. vodoměrné šachty, bez vodoměrné technologie, nacházející se (uložené)
na pozemku č. 945/11 v katastrálním území Trutnov, obci Trutnov, z vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., se sídlem Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, IČ 60108711, do
vlastnictví města Trutnova dle přiložené Smlouvy o převodu vlastnictví vodovodní přípojky. Rozsah
stavby byl vymezen a cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 3229/18/2020 ze dne
27.04.2020, vyhotoveným
, a činí 211.108,70 Kč (vč. DPH). Náklady spojené s převodem vlastnického práva hradí
město Trutnov;
*01.03*
schválit vzájemné započtení pohledávek plynoucích ze Smlouvy o převodu vlastnictví vodovodní
přípojky (viz bod 01.02) ve výši 211.108,70 Kč (vč. DPH) a Smluv o zřízení služebností inženýrských sítí č. 155 689 ve výši 164.475,00 Kč (vč. DPH) a č. 155 722 ve výši 40.617,00 Kč (vč. DPH)
na základě přiložené Dohody o zápočtu vzájemných pohledávek. Zápočtem nedotčený zůstatek
pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., se sídlem Trutnov, nábřeží Václava
Havla 19, IČ 60108711, vůči městu Trutnovu ve výši 6.016,70 Kč (vč. DPH) uhradí město Trutnov
do 10 dní od uzavření Dohody o zápočtu vzájemných pohledávek bezhotovostním převodem na
účet společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2020-606/13
Krátkodobý pronájem tělocvičen a jiných prostor ve školách
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory – tělocvičny, učebny a jiné prostory
umístěné v budovách škol zřizovaných městem Trutnovem, a to v období od 01.09.2020 do
31.08.2021 v době po skončení hlavní činnosti škol dle předloženého návrhu.
RM_2020-607/13
Krakonošovo nám. čp. 73 (budova ZUŠ)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 73 Krakonošovo nám.
v Trutnově (vchod z ulice Horská), umístěné v 1. PP o celkové výměře 222,53 m 2: (1 prodejna
o výměře 35,25 m2, 1 prodejna o výměře 31,59 m2, 1 prodejna o výměře 14,33 m2, 1 sociální zařízení o výměře 3,21 m2, 4 sklady o celkové výměře 69,70 m2 (15,24 m2, 27,67 m2, 14,46 m2
a 12,33 m2), 1 chodba 2,81 m2, 1 chodba 2,81 m2, 1 úklidová místnost 2,64 m2, 1 technická místnost 10,38 m2, 1 sklep o výměře 5,62 m2, 1 sklep o výměře 18,15 m2 a 1 šatna o výměře 25,99 m2)
na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny chovatelských potřeb včetně živých zvířat
(Svět zvířat). 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.
RM_2020-608/13
Palackého čp. 107
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 107 Palackého ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 71,10 m2 (2 prodejny 27,40 m2 a 28,20 m2, 2 sklady 7,90 m2 a 5,10 m2, 1 umývárna 1,00 m2 a 1 WC 1,50 m2)
,
na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny autodoplňků a náhradních dílů. 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.
RM_2020-609/13
Výpůjčka kanceláře č. 407 MěÚ Trutnov (ŘSD ČR, Správa Hradec Králové)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout kancelář č. 407, 4. NP MěÚ Trutnov (vč. nábytku, tiskárny, TV obrazovky/monitoru), Slovanské nám. čp. 165 Trutnov, Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, za účelem jednání v rámci majetkoprávních vypořádání nemovitostí a pozemků v trase budoucí dálnice v termínu od 30.07.2020
do 01.07.2022. Náklady spojené s užíváním kanceláře č. 407, 4. NP MěÚ Trutnov, hradí pronajímatel.
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NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2020-610/13
Krakonošovo náměstí čp. 69
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 69 Krakonošovo náměstí v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 99,11 m 2 (4 výlohy o celkové výměře
10,53 m2, prodejna 71,71 m2, 2 sociální zařízení 8,43 m2, 8,44 m2) na dobu určitou od 01.07.2020
do 01.07.2025, s
, za nájemné ve výši
190.368,00 Kč/rok, za účelem provozování cukrárny a rychlého občerstvení.
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.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2020-611/13
p. p. 4470 a další, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 4470 (635,00 m2), p. p. 4476 (2 111,00 m2) a p. p. 4477
(154,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2020-612/13
p. p. 237/4, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 237/4 (cca 105,00 m2) v k. ú. Voletiny
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2020-613/13
p. p. 155/2, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 155/2 (35,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2020-614/13
p. p. 2559/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2559/1 (cca 2,00 m2 – pohledové plochy)
v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 31.12.2020 Základní škole, Trutnov, Komenského 399, k umístění informační tabule za nájemné ve výši 3.200,00 Kč/rok (vč. DPH) s tím, že bude před podpisem
smlouvy uhrazena náhrada za bezesmluvní užívání části p. p. 2559/1 (cca 2,00 m2 pohledové plochy) v k. ú. Trutnov v termínu od 04.04.2020 do 31.07.2020 ve výši 1.043,00 Kč.
RM_2020-615/13
p. p. 780/1, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 200 036 na pronájem části p. p. 780/1 (70,00 m2) v k. ú. Horní Staré
Město, uzavřené s
dohodou ke dni 31.08.2020.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 780/1 (70,00 m 2) v k. ú. Horní Staré Město na
dobu určitou 5 let
, z toho cca 69,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok a cca 1,00 m2 k umístění kůlny za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2020-616/13
p. p. 438/2 a další, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 438/2 (11 962,00 m2), p. p. 440/1 (22 251,00 m2),
p. p. 426 (7 613,00 m2), p. p. 3936 (17 753,00 m2) a p. p. 413/1 (6 086,00 m2) vše v k. ú. Starý
Rokytník na dobu neurčitou
k sečení a chovu ovcí (pastva) za nájemné
ve výši 0,20 Kč/m2/rok s tím, že bude zachován přístup na p. p. 4645 a p. p. 4644 obě v k. ú. Starý
Rokytník. Pozemky budou po dobu nájmu oploceny (dočasné oplocení – ohradník).
RM_2020-617/13
p. p. 386, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 386 (1 545,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na dobu
neurčitou
k pastvě za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok s tím, že bude pozemek po dobu nájmu oplocen (dočasné oplocení). Jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být
odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2020-618/13
p. p. 2576, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2576 (cca 26,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
neurčitou
za účelem vjezdu do garáže (10,00 m2) a k údržbě zeleně za
nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
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RM_2020-619/13
p. p. 2559/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2559/1 (cca 1,00 m2 – pohledové plochy)
v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 31.12.2020 společnosti ARRAKIS, spol. s r. o., k umístění reklamní tabule (lyžařský areál, Zelený Mlýn, chalupa Baba-jaga) za nájemné ve výši
1.500,00 Kč/rok (vč. DPH) s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazena náhrada za bezesmluvní užívání části p. p. 2559/1 (cca 1,00 m2 pohledové plochy) v k. ú. Trutnov v termínu od
31.03.2020 do 31.07.2020 ve výši 505,00 Kč.
RM_2020-620/13
p. p. 722/8, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 722/8 (cca 150,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let
, z toho 10,00 m2 k umístění karavanu za nájemné ve výši
2
2
20,00 Kč/m /rok a 140,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že
jakákoliv další výstavba a výsadba není povolena.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2020-621/13
p. p. 839, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 839 (77,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova
k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 150,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující (kolek), prodávající hradí geometrický plán a znalecký
posudek.
RM_2020-622/13
p. p. 2013/21, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 2013/21 (cca 200,00 m2) v k. ú. Trutnov
RM_2020-623/13
p. p. 3102/1, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 3102/1 (cca 70,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník

.

.
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POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2020-624/13
p. p. 137/2, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 137/2 (113,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.

na dobu neurčitou

RM_2020-625/13
p. p. 2900, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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/m 2/rok s tím,
že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Povoluje se
dočasné oplocení pozemku.
RM_2020-626/13
p. p. 2227/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/1 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
, k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 01.07.2020 do 30.09.2020 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2020-627/13
p. p. 1998/4, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1998/4 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého, společnosti RAKO reality
TU s. r. o., k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 15.07.2020 do 14.07.2021 za
nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2020-628/13
p. p. 217/5, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 217/5 (cca 35,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Na Záduší, Stavební společnosti
s. r. o. Hostinné, k umístění lešení na dobu určitou, a to od 30.06.2020 do 30.10.2020,
*01.02*
pronájem části p. p. 237/51 (cca 8,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Česká, Stavební společnosti s. r. o.
Hostinné, k umístění WC a kontejneru na dobu určitou, a to od 12.07.2020 do 30.10.2020 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2020-629/13
p. p. 236/248, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 236/248 (cca 10,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
k vybudování sjezdu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
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RM_2020-630/13
p. p. 586/24, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 019 050 na pronájem části p. p. 586/24 (299,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou, uzavřené s
, dohodou ke dni 30.06.2020.
RM_2020-631/13
p. p. 55/1, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
umístění přístřešku o velikosti cca 15,00 m2 na části p. p. 55/1 v k. ú. Dolní Staré Město
s tím, že bude přístřešek z výše uvedeného pozemku odstraněn.
RM_2020-632/13
p. p. 108/3, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
podání výpovědi
z nájemní smlouvy č. 260 044 na pronájem části p. p. 108/3
(8,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Poštovní, ze strany pronajímatele z důvodu rekonstrukce ulice Horské
(pěší zóny) s tříměsíční výpovědní lhůtou.
bere na vědomí a souhlasí
*02.01*
s případným krátkodobým (29 dnů) pronájmem části p. p. 108/3 (8,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Hradební
k umístění movitého prodejního stánku (trafika) do doby započetí stavebních prací v prostoru umístění movitého stánku (trafiky) za nájemné ve výši 13.000,00 Kč/m 2/rok
(tj. 104.000,00 Kč/rok).
RM_2020-633/13
část p. p. 245/1 a část p. p. 249/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 245/1 (1,00 m2) a části p. p. 249/1 (4,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do
31.12.2020 Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov jako pozemek pod zrekonstruovanou
budovou na st. p. 536 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov a pod stavbou chodníku (4,00 m2) za roční nájemné
ve výši 300,00 Kč.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2020-634/13
p. p. 108/3, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést přístavbu a užívat prostor nad p. p. 108/3 (cca
3,00 m2) v k. ú Trutnov s
. Zateplení bude v šíři 140,00 mm nad zemí.
Stavebník se zavazuje provést stavbu v termínu do 31.10.2022.
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RM_2020-635/13
p. p. 673/2, 673/3 k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
smluvní vztah se společností NA HRANICI spol. s r. o., k p. p. 673/2 a p. p. 673/3 v k. ú. Poříčí
u Trutnova, který přešel na město Trutnov na základě směnné smlouvy č. 2001S18/54.
schvaluje
*02.01*
podání výpovědi spol. NA HRANICI společnost s r. o., z p. p. 673/2 a p. p. 673/3 v k. ú. Poříčí
u Trutnova k 01.10.2020.
souhlasí
*03.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout spol. NA HRANICI společnost s r. o., p. p. 673/2
(7 803,00 m2) a p. p. 673/3 (4 020,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou od 01.10.2020
do 01.01.2021 k zemědělským účelům za nájemné ve výši 368,19 Kč/ha/rok za p. p. 673/3
a 537,31 Kč/ha/rok za p. p. 673/2.
RM_2020-636/13
st. p. 1292 a další, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení smlouvy č. 09B 275 dohodou z důvodu, že stavba nebyla realizována.
RM_2020-637/13
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující st. p.
v k. ú. Trutnov v majetku
a k panující p. p.
, p. p.
a p. p.
v k. ú. Trutnov v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní
, p. p.
, p. p.
, p. p.
a plynovodní přípojky a přípojky NN na části p. p.
a p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 229,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 +
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2020-638/13
p. p.
a p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p.
a p. p.
v k. ú. Lhota u Trutnova spočívajícího ve služebnosti cesty a stezky s vlastníkem pozemku s
v celkovém rozsahu cca 510,00 m2 za jednorázovou úhradu ve výši
10.000,00 Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-639/13
p. p.
k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatné služebnosti cesty a stezky ve prospěch panující p. p.
v k. ú. Lhota u Trutnova
v majetku
na části p. p.
v k. ú. Lhota u Trutnova v celkovém rozsahu
cca 200,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.

Stránka 11 z 20

RM_2020-640/13
p. p. 76/3, p. p. 76/4 a p. p. 531, k. ú. Dolní 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 kabelového vedení NN na části p. p. 76/3, p. p. 76/4 a p. p. 531
v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu cca 334,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 +
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-641/13
p. p.
, k. ú. Dolní Staré Buky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatné služebnosti cesty a stezky ve prospěch
, na části
p. p.
v k. ú. Dolní Staré Buky v celkovém rozsahu cca 130,00 m2. Jednotková cena činí
33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-642/13
p. p. 1166/7 a další, 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 kabelového vedení NN na části p. p. 1166/7, p. p. 1977/4, p. p.
1815/2 a p. p. 1980/4 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu cca 86,00 m 2. Jednotková
cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
RM_2020-643/13
p. p.
a p. p.
, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch
, spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na části p. p.
a p. p.
v k. ú. Oblanov v celkovém rozsahu cca 60,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-644/13
p. p.
a p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky a vedení NN na části p. p.
a p. p.
v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu cca 33,00 m2. Jednotková cena činí 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-645/13
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatné služebnosti cesty a stezky ve prospěch panující st. p.
a p. p.
v k. ú. Starý Rokytník v majetku

, p. p.
, p. p.
3
na p. p.
v k. ú.
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Starý Rokytník v celkovém rozsahu 805,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-646/13
p. p. 1418/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující p. p. 1760 a p. p. 162/39 v k. ú. Poříčí
u Trutnova v majetku společnost REDAS s. r. o., spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky na části p. p. 1418/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu cca 79,00 m 2.
Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-647/13
p. p. 2656/442, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti LOM Babí, a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodu a vodovodních přípojek na části p. p. 2656/442 v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu 495,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-648/13
p. p. 2561/2 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodloužení termínu realizace stavby do 31.12.2020 (usnesení č. RM_2020-502/11).
RM_2020-649/13
p. p. 1515/13, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 1515/13 (cca 120,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. S. K. Neumanna, Stavební společnosti s. r. o. Hostinné, k umístění lešení (oprava fasády domu čp. 186-187) na dobu určitou, a to
od 01.07.2020 do 30.09.2020.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2020-650/13
"Zásady č. 1/2018 Postup při pronájmu obecních bytů" – rozšíření o Článek 9 – Krizový byt
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
s účinností od 01.08.2020 „Zásady č. 1/2018 Postup při pronájmu obecních bytů“, rozšířené o Článek 9 – Krizový byt dle předloženého znění.
RM_2020-651/13
Žádost o zapůjčení holobytu – revokace usnesení (
)
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
usnesení RM_2020-509/11, bod 01.01 o přidělení holobytu Na Dvorkách 244, č. b.
, trv. bytem
.

,
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RM_2020-652/13
Žádost o zapůjčení holobytu (
)
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
přidělení holobytu Na Dvorkách čp. 244 pro
.

, trv. bytem S

RM_2020-653/13
Horská čp.
, č. b. (převedení čl. podílu na nové nabyvatele)
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
žádost ze dne 10.06.2020 o převodu členských práv a povinností
2. NP, Horská čp.
v Bytovém družstvu Horní Staré Město, na nové nabyvatele
.

k bytu č. ,

RM_2020-654/13
Oblastní nemocnice Trutnov – služební byt
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na byt Barvířská 24, Trutnov, o vel. 1+2, č. b. 8, 4. NP, mezi městem
Trutnovem a Oblastní nemocnicí Trutnov a.s., M. Gorkého 77, Trutnov, na dobu určitou 5 let. Oblastní nemocnice Trutnov bude tento byt poskytovat zejména svým zaměstnancům jako služební
byt. Podmínkou je uzavření smlouvy o podnájmu pouze se zaměstnanci Oblastní nemocnice Trutnov na dobu určitou max. 1 rok.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2020-655/13
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Zimní stadion – vzduchotechnické jednotky“ – výsledek výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Zimní stadion – vzduchotechnické jednotky”rozhodnutí o zrušení celého zadávacího řízení bez udání důvodu.
pověřuje
*02.01*
jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění oznámení o zrušení celého
zadávacího řízení bez udání důvodu.
RM_2020-656/13
Jednací řízení bez uveřejnění "Nákup elektrické energie na rok 2021-2022 na Českomoravské komoditní burze Kladno"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Nákup elektrické energie na rok 2021-2022 na Českomoravské komoditní burze Kladno“ zadávanou formou jednacího řízení bez uveřejnění, systémové číslo VZ: P20V00000061,
*01.02*
uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky s organizacemi a obcemi uvedenými v přiloženém seznamu,
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*01.03*
Příkazy k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině
vysokého napětí a v napěťové hladině nízkého napětí uzavřené s dohodcem PROSPEKSA, a.s.,
v předloženém znění,
*01.04*
možnost úpravy limitní ceny dle měnící se cenové situace v cenovém rozpětí 1.100,00 Kč
-1.500,00 Kč v případě, že nedojde k uzavření obchodu na Českomoravské komoditní burze Kladno z důvodu absence jakékoli nabídky za limitní cenu jakýmkoli dodavatelem elektřiny.
ukládá
*02.01*
, místostarostovi, podepsat Příkazy k obchodování elektřiny v rámci sdružených
služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí a v napěťové hladině nízkého napětí
uzavřené s dohodcem PROSPEKSA, a.s., ve schváleném znění.
Termín: 10.07.2020
pověřuje
*03.01*
, místostarostu, k podepisování dalších Příkazů k obchodování elektřiny v rámci
sdružených služeb dodávky elektřiny uzavřených s dohodcem PROSPEKSA, a.s., ve znění schváleném v usnesení 01.03 s úpravou limitní ceny v cenovém rozmezí 1.100,00 Kč-1.500,00 Kč.
RM_2020-657/13
Poškození stromu ve vlastnictví města Trutnova
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
skutečnost poškození stromu (jasan) herbicidem či arboricidem neznámým pachatelem.
ukládá
*02.01*
podat trestní oznámení na neznámého pachatele.
Termín: 27.07.2020
schvaluje
*03.01*
uplatnit nárok škody u pojišťovny Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2020-658/13
Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací sociálních služeb
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
platy ředitelů příspěvkových organizací sociálních dle předloženého návrhu.
RM_2020-659/13
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Spolek občanů Klíč, z. s., IČ 5715403, Slovanské
nám. 165, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.2. Dotace na prevenci kriminality – částečná úhrada výdajů spojených s táborovou činností a pořádáním akcí pro děti ze sociálně slabých
rodin a s poruchami chování v roce 2020 (zejména jednodenní výlety, víkendové pobyty, letní dětský tábor apod.),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Spolek občanů Klíč, z. s., IČ 65715403, Slovanské nám. 165, Trutnov,
v předloženém vzoru,
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*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro RC Modeláři Trutnov, z. s., IČ 22769951, Pampelišková 516, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4 Ostatní výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním 8. ročníku soutěže v létání draků "Drakiáda" v roce 2020,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro RC Modeláři Trutnov, z. s., IČ 22769951, Pampelišková 516, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro RC Modeláři Trutnov, z. s., IČ 22769951, Pampelišková 516, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4 Ostatní výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů spojených s úpravou modelářského letiště RC Modeláři Trutnov, letiště Trutnov
– Volanov (zejména výdaje na sekání trávy apod.) v roce 2020,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro RC Modeláři Trutnov, z. s., IČ 22769951, Pampelišková 516, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro Burkersdorf 1745, z. s., IČ 07109199, Na Spáleném 44, Studenec, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4 Ostatní výše nedefinované
– částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním vzpomínkové akce spojené s bitevní ukázkou
vojenským ležením u příležitosti 275. výročí "Bitvy u Žďáru 1745" v roce 2020,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Burkersdorf 1745, z. s., IČ 07109199, Na Spáleném 44, Studenec,
Trutnov, v předloženém vzoru.
RM_2020-660/13
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 35.000,00 Kč pro Linku bezpečí, z. s., IČ 61383198, Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4 Ostatní výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů spojených s provozem celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky v roce
2020, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2020-661/13
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Obec Malé Svatoňovice
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 250.000,00 Kč pro Obec Malé Svatoňovice,
IČ 00278114, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice, na účel určený žadatelem v individuálně
podané žádosti ze dne 05.06.2020, tj. částečná úhrada výdajů spojených s výstavbou turistické
rozhledny „Žaltman“ na vrcholu Jestřebích hor v roce 2020, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RŮZNÉ
RM_2020-662/13
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení – výmaz zástavního práva
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
zánik zástavního práva vzniklého dne 13.03.2015 na nemovitostech
, pro zajištění pohledávky z poskytnuté půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení z důvodu
uhrazení pohledávky.
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ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit provedení výmazu zástavního práva na
nemovitostech
.
Termín: 27.07.2020

RM_2020-663/13
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/2 na akci "Revitalizace dětských hřišť 2020"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/2 ze dne 08.04.2020.
RM_2020-664/13
Obrození Lípového náměstí v Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
ukládá
*01.01*
, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit s
a
, uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace
„Obrození Lípového náměstí v Poříčí u Trutnova“ za nabídkovou cenu 1.206.000,00 Kč (bez DPH)
dle předloženého opraveného návrhu.
Termín: 27.07.2020
RM_2020-665/13
VZ – Revitalizace lesoparku Šestidomí – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Revitalizace lesoparku Šestidomí“, a to
zjednodušeného podlimitního řízení, systémové číslo VZ: P20V00000062,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném zadávacím řízení, dle předloženého návrhu,
s tím, že zadávací podmínky budou uveřejněny na profilu zadavatele i pro ostatní potenciální dodavatele,
*01.04*
jmenování komise pro zpřístupnění nabídek v elektronické podobě ve složení
,
*01.05*
jmenování hodnotící komise:
, jako náhradníky
; k provádění běžných úkonů v předmětném zadávacím řízení, konkrétně k hodnocení nabídek,
k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti
účastníků zadávacího řízení a k posouzení, zda jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní
důvody vyloučení účastníků zadávacího řízení, to vše včetně všech úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že u účastníků zadávacího řízení, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků zadávacího řízení navržených komisí k vyloučení
z účasti v zadávacím řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny obligatorní důvody k jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
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pověřuje
*02.01*
, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací
dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných
námitkách.
RM_2020-666/13
Smlouva o svozu odpadu
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností TRANSPORT Trutnov s.r.o., V Aleji 131,
541 01 Trutnov, IČ 62063588, jejímž předmětem je zajištění přepravy, využití či odstranění odpadů, nájem sběrných nádob, cena je 40.173,20 Kč bez DPH ročně.
RM_2020-667/13
Nadlimitní veřejná zakázka „POŘÍZENÍ NOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ“ – výsledek zadávacího řízení
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
zadávací řízení z důvodu uvedeného v § 127 odst. 2 písm. h) zákona 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
RM_2020-668/13
VZ „Nákup parkovacích automatů“ – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Nákup parkovacích automatů“, systémové číslo VZ: P20V00000044,
*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 pro otevírání obálek ve složení:
,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení:
, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně
nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového 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.
pověřuje
*02.01*
, ředitele Městské policie Trutnov, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
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RM_2020-669/13
Volební řád školské rady
Rada města Trutnova
vydává
*01.01*
v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, Volební řád školské rady, a to pro potřeby konání voleb do zmiňovaného orgánu základních škol zřizovaných městem Trutnovem.
RM_2020-670/13
Pořízení DHMM – ZŠ Mládežnická
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se záměrem Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536, pořídit dlouhodobý hmotný movitý majetek, tj. osobní automobil Škoda Kamiq Style 1,5 TSI, 110 kW, 6MP, dle předloženého návrhu.
RM_2020-671/13
Ocenění činnosti ředitelů vybraných ZŠ a MŠ
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výši odměn ředitelům
 Základní školy, Trutnov, Komenského 399,
 Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816,
 Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536,
 Mateřské školy, Trutnov,
za jejich činnost v době nouzového stavu v souvislosti s nákazou COVID-19 dle předloženého návrhu.
RM_2020-672/13
VZ „Oprava střechy a prostoru malé tělocvičny“ – odsouhlasení rozhodnutí o výběru dodavatele a konečné pořadí účastníků
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s rozhodnutím o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Oprava střechy a prostoru malé tělocvičny“,
systémové číslo VZ: P20V00000041, konkrétně účastníka č. 3 – STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Zahradní 75, 541 00 Trutnov, IČ 64255352, nabídková cena 7.098.371,23 Kč včetně
DPH,
*01.02*
s konečným pořadím účastníků podle ekonomické výhodnosti nabídek takto:
1. STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Zahradní 75, 541 00 Trutnov, IČ 64255352,
2. INFRASTAV s.r.o., Elektrárenská 537, 541 01 Trutnov-Poříčí, IČ 27511677,
3. 3K stavby s.r.o., 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 03222683.
RM_2020-673/13
Stanovení platu ředitelce Mostu k životu Trutnov
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
, ředitelce příspěvkové organizace Most k životu Trutnov, plat dle předloženého návrhu.
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RM_2020-674/13
Žádosti o umístění v DPS
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zařazení žádostí o umístění v domě s pečovatelskou službou (DPS), kterou podaly
, na pořadník žadatelů.
RM_2020-675/13
Uplatnění nároku na náhradu škody u Ministerstva vnitra
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uplatnění nároku na náhradu škody u Ministerstva vnitra ve výši 176.048,52 Kč způsobené nesprávným úředním postupem Policie České republiky v předloženém znění.
RM_2020-676/13
Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků s obcí
Zlatá Olešnice dle předloženého návrhu.
RM_2020-677/13
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 27.07.2020 od 15:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta
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