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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2020-778/15
Krakonošovo nám. čp. 72 (restaurace)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 72 Krakonošovo nám.
v Trutnově, umístěné v suterénu a 1. NP o celkové výměře 418,70 m2 (v suterénu – restaurace
o výměře 121,20 m2, 2 salónky o celkové výměře 48,50 m2, 5 chodeb o celkové výměře 78,20 m2,
1 kuchyň 23,40 m2, 3 sklady o celkové výměře 23,30 m2, 1 šatna 8,50 m2, 2 sociální zařízení
o celkové výměře 21,20 m2, 1 výměník 18,80 m2, 1 bar 45,80 m2, v 1. NP: 1 kancelář 23,60 m2
a 1 šatna 6,20 m2), předzahrádka na části p. p. 2675 (207,00 m2) v k. ú. Trutnov, na dobu určitou
10 let, od 6. roku bude upravena předložená výše nájmu o dvojnásobek míry inflace zjištěné kumulativně za předcházejících 5 let dle ČSÚ.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že v případě předčasného ukončení nájemní smlouvy z důvodu na straně nájemce nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno. Pokud nájemce se souhlasem pronajímatele provede technické zhodnocení předmětu nájmu, souhlasí pronajímatel s tím, aby si je nájemce odepisoval do nákladů. V prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016
Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel o pronájem předloží podnikatelský záměr včetně návrhu výše nákladů na plánované úpravy s termíny jejich realizace.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2020-779/15
Krakonošovo nám. čp. 124
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 124 Krakonošovo náměstí v Trutnově, umístěných v 1. NP, 2. NP a suterénu o celkové výměře 258,80 m2 (v 1. NP –
1 prodejna 6,20 m2, 1 restaurace 60,40 m2, 1 bar 23,40 m2, 1 kuchyň 52,80 m2, 2 sklady o celkové
výměře 10,40 m2, 2 chodby o celkové výměře 12,80 m2, 2 WC o celkové výměře 9,70 m2, ve 2. NP
– 1 kancelář 6,40 m2, 1 sklad 17,30 m2, 1 chodba 8,80 m2, 1 šatna 6,80 m2, 1 WC 1,20 m2, v suterénu 1 kotelna 42,60 m2) na dobu určitou od 01.11.2020 do 01.11.2025, s p
, za nájemné ve výši 100.000,00 Kč/rok, za účelem provozování denního baru a kavárny.
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 prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, v platném a účinném znění,
 pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na
meziroční nárůst cenové hladiny.
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RM_2020-780/15
Bulharská čp. 141
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku k nájemní smlouvě na prostory sloužící podnikání v čp. 141 Bulharská ul. v Trutnově umístěné v 1. NP o celkové výměře 45,10 m2: (1 prodejna 28,70 m2, 2 výlohy o celkové výměře 1,70 m2 a 1 sklad 14,70 m2), s
, za účelem provozování maloobchodní prodejny ořechů, čajů, koření, bonbónů a dárkových předmětů (Mandlička).
Dodatek k nájemní smlouvě bude uzavřen od 01.09.2020. Předmětem dodatku je vyjmutí skladu
o výměře 12,20 m2 z předmětu nájmu a úprava výše nájemného. Nájemné bude nově činit
104.061,00 Kč/rok.
RM_2020-781/15
Školní ul. čp. 13
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
převod nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 13 Školní ul. v Trutnově, umístěné
v 1. NP a 1. PP o celkové výměře 167,40 m2 (1. NP: 1 prodejna 72,50 m2, 2 výlohy 2,40 m2, 1 kancelář 11,00 m2, 1 přípravna 21,90 m2, 1 lednice (sklad) 11,00 m2, 1 chodba 14,50 m2, 2 sociální
zařízení 4,10 m2, chodba, výtah 6,40 m2; 1. PP: chodba 6,40 m2, 1 strojovna výtahu 7,20 m2,
1 sklad 10,00 m2), ze stávajícího nájemce společnosti Zvičinské uzeniny a lahůdky s. r. o., se sídlem Dolní Brusnice, IČ 47471450, na společnost Maveon – potravinářská s. r. o., IČ 04143884, za
nájemné ve výši 175.997,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
s platností od 01.09.2020, za účelem provozování prodejny masa, masných výrobků a doplňkového sortimentu potravinářského zboží. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
RM_2020-782/15
Národní ul. čp. 199
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 199 Národní ul. v Trutnově, umístěných ve 3. NP (kancelář č. 3) o výměře 18,20 m2 na dobu neurčitou od 01.09.2020, se spolkem
Ďyvadlo Neklid z. s., IČ 26590808, za nájemné ve výši 2.400,00 Kč/rok, za účelem provozování
zkušebny, kostymérny a rekvizitárny Ďyvadla Neklid z.s.
souhlasí
*02.01*
s tím, že znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
 nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno,
 v prostorách 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.
RM_2020-783/15
Poříčská ul. čp. 360 (restaurace Dvoračka)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání – pozemek st. p. 3643, jehož
součástí je stavba občanského vybavení čp. 360 v ul. Poříčská a pozemek p. p. 416/3 o výměře
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1 359,00 m2, vše v k. ú. a v obci Trutnov, v části obce Dolní Předměstí (restaurace Dvoračka) na
dobu určitou 10 let, od 16.09.2020, se společností HPG&Co. s. r. o., IČ 28726898, za nájemné ve
výši 60.000,00 Kč/rok v 1. roce, ve 2. až 5. roce za nájemné ve výši 120.000,00 Kč/rok, v 6. až
10. roce za nájemné ve výši 180.000,00 Kč/rok, za účelem zřízení restaurace s možností využití
volnočasových aktivit na přilehlém pozemku.
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 v případě předčasného ukončení nájemní smlouvy z důvodu na straně
nájemce nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno,
 pokud nájemce se souhlasem pronajímatele provede technické zhodnocení předmětu nájmu,
souhlasí pronajímatel s tím, aby si je nájemce odepisoval do nákladů,
 v prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, v platném a účinném znění,
 pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na
meziroční nárůst cenové hladiny,
 nájemce je povinen umožnit přístup do výměníkové stanice pracovníkům ČEZ a. s.
Konkrétní podmínky nájemní smlouvy budou projednány a schváleny na dalším jednání Rady města Trutnova po společném jednání obou stran.
RM_2020-784/15
Jihoslovanská ul. čp. 147
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
ukončení podnájemní smlouvy na část prostor sloužících podnikání v čp. 147 Jihoslovanská ul.
v Trutnově o celkové výměře 15,98 m2 umístěných v 1. NP (1 místnost o výměře 14,40 m2 a 1 výloha 1,58 m2), mezi stávajícím nájemcem
a podnájemcem
, ke dni 31.08.2020.
souhlasí
*02.01*
s uzavřením podnájemní smlouvy na část prostor sloužících podnikání v čp. 147 Jihoslovanská ul.
v Trutnově o celkové výměře 15,98 m2 umístěných v 1. NP (1 místnost o výměře 14,40 m2 a 1 výloha 1,58 m2), mezi stávajícím nájemcem
a podnájemcem
na dobu neurčitou, od 01.09.2020,
za účelem zřízení prodejny s použitým zbožím.
RM_2020-785/15
Palackého ul. čp. 82
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 82 Palackého ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 41,90 m2 (1 prodejna 14,93 m2, 2 sklady 14,80 m2
a 8,75 m2, 1 šatna 1,90 m2 a 1 WC 1,52 m2) na dobu určitou 5 let, s
, za nájemné ve výši 40.800,00 Kč/rok, za účelem zřízení prodejny zmrzliny,
*01.02*
pořadí zájemců o pronájem předmětných prostor sloužících podnikání takto:
1.
, nájemné 40.800,00 Kč/rok, účel nájmu: prodejna zmrzliny,
2.
, nájemné 30.000,00 Kč/rok, účel nájmu: prodejna masa a uzenin,
*01.03*
pro případ, že by vybraný zájemce smlouvu ve standardním znění neuzavřel, uzavření standardní
smlouvy na pronájem předmětných nebytových prostor se zájemcem druhým v pořadí za nájemné
jím nabízené a k účelu jím navrženému.
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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 v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno,
 v prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, v platném a účinném znění,
 pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na
meziroční nárůst cenové hladiny,
*02.02*
s vrácením kauce na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 82 Palackého ul. v Trutnově ve
výši 6.000,00 Kč neúspěšnému žadateli.
NEBYTOVÉ PROSTORY – RŮZNÉ
RM_2020-786/15
Úpická čp. 520 (smlouva o výpůjčce)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o výpůjčce části nebytových prostor v čp. 520 Úpická ul. v Trutnově (Koncertní
síň Bohuslava Martinů) 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 účinkující.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2020-787/15
p. p. 104/14, p. p. 104/11, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat části p. p. 104/14 (cca 20,00 m2) a části p. p. 104/11 (cca
2,00 m2) v k. ú. Oblanov
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady
spojené s převodem kupující.
RM_2020-788/15
p. p. 40/10, p. p. 40/11, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 40/11 (cca 66,00 m2) a část p. p. 40/10 (cca
154,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova, včetně zatravňovací dlažby, Společenství vlastníků jednotek
Náchodská 446-447, Trutnov, k rozšíření parkoviště. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2020-789/15
p. p. 1496/11, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1496/11 (cca 10,00 m 2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků Kryblická 375, Trutnov, k rozšíření vlastních pozemků (umístění rampy). Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2020-790/15
p. p. 43/4, p. p. 43/2, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města směnit část p. p. 43/2 (3,00 m2) v majetku spol. DAVÍDEK s. r. o.,
za část p. p. 43/4 (50,00 m2) v majetku města Trutnova, vše v k. ú. Dolní Staré Město, s doplatkem
za rozdílnou hodnotu pozemků ze strany
za cenu v místě a čase obvyklou, min. za
2
600,00 Kč/m . Náklady spojené s převodem hradí žadatel.
RM_2020-791/15
p. p. 648/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 648/1 (cca 145,00 m2) v k. ú. Trutnov
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující,
*01.02*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 648/1 (cca 153,00 m2) v k. ú. Trutnov
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2020-792/15
p. p. 552/33, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 552/33 (cca 20,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let
k umístění rampy za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok.
RM_2020-793/15
p. p. 942/5, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 942/5 (cca 20,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova na dobu určitou 5 let
k vybudování vjezdu na p. p. 212/1 v k. ú. Bojiště
u Trutnova za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2020-794/15
st. p. 235, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města poskytnout jako výpůjčku lampu veřejného osvětlení č. 20-09 na
st. p. 235 v k. ú. Oblanov na dobu určitou 10 let společnosti HD internet s. r. o., IČ 04607821,
k umístění antény (2x zařízení IgniteNet Metrolinq One 60 GHz, ocelovoplechová skříň IP66 na
stožár, 2x Lithiová baterie 12,8V/20Ah a nabíječka baterií BlueSmart 12V/15A).
Společnosti bude účtován za spotřebu el. energie roční paušál, který po zaokrouhlení činí
579,00 Kč.
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POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2020-795/15
p. p. 245/1, p. p. 249/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod p. p. 245/1 (322,00 m2) a části p. p. 249/1 (nově dle GP č. 4925
– 83/2020 označené jako p. p. 249/4 o výměře 4,00 m2) v k. ú. Trutnov z města Trutnova na Královéhradecký kraj. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
RM_2020-796/15
p. p.
, k. ú. Mladé Buky, p. p.
, k. ú. Babí
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit směnu p. p.
(217,00 m2) v k. ú. Mladé Buky v majetku města Trutnova za část
2
p. p.
(cca 128,00 m ± 20,00 %) v k. ú. Babí v majetku
(každý 1/6). Směna proběhne bez finančního vyrovnání, geometrický plán
hradí město, náklady spojené s převodem hradí smluvní strany každá z ½ (kolek).
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2020-797/15
p. p. 2503, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2503 (cca 1 325,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou
k údržbě za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/rok s tím, že bude pozemek po dobu nájmu oplocen (dočasné oplocení).
RM_2020-798/15
p. p. 1976/7, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1976/7 (cca 28,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 30.04.2022
k zahrádkářským účelům, k umístění dětského pískoviště a houpačky za nájemné
ve výši 12,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
RM_2020-799/15
p. p. 341/2, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 341/2 (cca 60,00 m2) v k. ú. Oblanov na dobu neurčitou
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2020-800/15
p. p. 2576, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2576 (cca 30,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou
za účelem stávajícího sjezdu a oplocení, k údržbě pozemku za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2020-801/15
p. p. 43/3 a další, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 43/3 (7,00 m2), p. p. 43/4 (380,00 m2), p. p. 44/4 (577,00 m2) a p. p. 46/6
(681,00 m2) vše v k. ú. Dolní Staré Město na dobu neurčitou společnosti DAVÍDEK s. r. o., z toho
202,00 m2 jako manipulační plochu za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok a 1 443,00 m2 k sečení za
nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok.
nedoporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit prodej části p. p. 43/4 (45,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město
.
RM_2020-802/15
p. p. 722/2, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 722/2 (cca 28,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 30.09.2025 Společenství vlastníků Náchodská 345 a 346, k umístění přístřešku na kontejnery za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazena náhrada za bezesmluvní užívání
části p. p. 722/2 (cca 28,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.08.2020 do 30.09.2020 ve výši
20,00 Kč/m2/rok.
RM_2020-803/15
p. p. 1468/4, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1468/4 (cca 50,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že pozemek nesmí být oplocen. Jakákoliv výstavba není povolena.
RM_2020-804/15
p. p. 2120/10, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 2120/10 (377,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 30.09.2025
, z toho 361,00 m 2 k zahrádkářským úče2
2
lům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m /rok a 16,00 m k umístění chatky a bazénu za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2020-805/15
p. p. 1390, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1390 (310,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou
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_2020-806/15
p. p. 455/1 a p. p. 440/2, obě k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 455/1 (1 037,00 m2) a části p. p. 440/2 (cca 1 030,00 m2) obě v k. ú. Starý Rokytník
na dobu určitou 3 roky
k údržbě pozemku a jako výběh pro drůbež za
nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2020-807/15
p. p. 1507/26 a p. p. 1507/14, obě k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 1507/26 (269,00 m2) a části p. p. 1507/14 (cca 834,00 m2) obě v k. ú. Trutnov na
dobu neurčitou Bytovému družstvu OSMA a Společenství vlastníků jednotek IKOS, Bratří
Čapků 275, Trutnov, jako přístupovou cestu a k rekreačním účelům členů obou nájemců (+ dočasné oplocení) za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů
musí být odsouhlasena pronajímatelem. Nájemci umožní nájemcům, kteří mají řádně pronajaté
další části p. p. 1507/14 v k. ú. Trutnov (v zadní části pozemku), přes pronajatý pozemek přístup
k těmto zahrádkám.
RM_2020-808/15
st. p. 72, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 72 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, společnosti Mousa glas,
s. r. o., k vystavení zboží před prodejnou a k umístění reklamního stojanu (DOMÁCÍ POTŘEBY),
na dobu určitou, a to od 15.09.2020 do 07.07.2021 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že
bude před podpisem smlouvy uhrazena náhrada za bezesmluvní užívání části st. p. 72 (cca
2,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 08.07.2020 do 14.09.2020 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2020-809/15
st. p. 27, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 27 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
, k vystavení zboží před prodejnou na dobu určitou, a to od 15.09.2020 do 04.08.2021
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazena náhrada za
bezesmluvní užívání části st. p. 27 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 05.08.2020 do
14.09.2020 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
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RM_2020-810/15
p. p. 1790/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1790/1 (cca 4,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Královédvorská,
, k umístění reklamního poutače na dobu určitou, a to od
01.10.2020 do 30.09.2021 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2020-811/15
p. p. 2683, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2683 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
k umístění reklamního stojanu (JÍDELNA BELA), na dobu určitou, a to od 05.09.2020 do 04.09.2022 za
nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2020-812/15
p. p. 147, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 147 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, nábřeží Václava Havla, společnosti SIAM
THAI MASSAGE s. r. o., k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 15.09.2020 do
26.05.2021 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazena
náhrada za bezesmluvní užívání části p. p. 147 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
27.05.2020 do 14.09.2020 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2020-813/15
p. p. 1106/9, k. ú. Babí
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 1106/9 (cca 51,00 m2) v k. ú. Babí společnosti YELLOW POINT, spol. s r. o., za
účelem slaňování rozhledny Elišky v rámci firemní akce na dobu určitou, a to 07.09.2020
a 09.09.2020 (cca od 09:30 do 19:00) za úhradu ve výši 2.000,00 Kč (jednorázový poplatek).
Technické podmínky a předání do užívání bude domluveno s Technickými službami Trutnov s. r. o.
RM_2020-814/15
p. p. 179/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
umístění dočasného oplocení (drátěné – poplastované pletivo, plotové sloupky, brána a dvě malé
branky) na pronajaté části p. p. 179/1 (cca 10 615,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova spolku Montessori Trutnov, z. s., po dobu platnosti nájemní smlouvy (tj. do 31.03.2026). Jakákoliv další výstavba
není povolena.
RM_2020-815/15
Podnájemní smlouvy
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s uzavřením Smlouvy o krátkodobém podnájmu sportoviště mezi společností MEBYS Trutnov
s.r.o. a SPARTAKEM TRUTNOV, z.s., na část Areálu krytého bazénu (dle předloženého návrhu),
za nájemné ve výši dle platného ceníku, na dobu určitou od 08.09.2020 do 30.06.2021,
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*01.02*
s uzavřením Smlouvy o krátkodobém podnájmu sportoviště mezi společností MEBYS Trutnov
s.r.o. a TĚLOCVIČNOU JEDNOTOU Sokol Úpice na část Areálu krytého bazénu (dle předloženého návrhu) k výuce plaveckých způsobů za nájemné ve výši dle platného ceníku, na dobu určitou
od 12.09.2020 do 20.05.2021,
*01.03*
s uzavřením Smlouvy o krátkodobém podnájmu sportoviště mezi společností MEBYS Trutnov
s.r.o. a
na část Areálu krytého bazénu (dle předloženého návrhu) za
nájemné ve výši dle platného ceníku, na dobu určitou od 05.10.2020 do 31.05.2021,
*01.04*
s uzavřením Smlouvy o krátkodobém podnájmu sportoviště mezi společností MEBYS Trutnov
s.r.o. a
na část Areálu krytého bazénu (dle předloženého návrhu) za
nájemné ve výši dle platného ceníku, na dobu určitou od 06.09.2020 do 30.06.2021,
*01.05*
s uzavřením Smlouvy o krátkodobém podnájmu sportoviště mezi společností MEBYS Trutnov
s.r.o. a Gymnáziem Trutnov na část Areálu krytého bazénu (dle předloženého návrhu) za nájemné
ve výši dle platného ceníku, na dobu určitou od 07.10.2020 do 28.04.2021,
*01.06*
s uzavřením Smlouvy o krátkodobém podnájmu sportoviště mezi společností MEBYS Trutnov
s.r.o. a Místní skupinou Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Dvůr Králové n. Labem,
na část Areálu krytého bazénu (dle předloženého návrhu) za nájemné ve výši dle platného ceníku,
na dobu určitou od 07.10.2020 do 28.04.2021,
*01.07*
s uzavřením Smlouvy o krátkodobém podnájmu sportoviště mezi společností MEBYS Trutnov
s.r.o. a
na část Areálu krytého bazénu (dle předloženého návrhu) za
nájemné ve výši dle platného ceníku, na dobuurčitou od 08.09.2020 do 30.06.2021.
RM_2020-816/15
st. p. 269, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výpověď společnosti GE Money Bank, a. s., z nájemní smlouvy č. 1014 110 124 na pronájem stěny objektu čp. 13 Školní na st. p. 269 v k. ú. Trutnov o velikosti 1,00 m2 k umístění reklamního poutače „Bankomat“ (kovaná výstrč nad stávajícím bankomatem) s tříměsíční výpovědní lhůtou.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2020-817/15
p. p. 1998/4, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 1998/4 (cca 40,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého, společnosti Průmstav
Náchod s. r. o., k umístění lešení za účelem rekonstrukce fasády a střechy domu čp. 107 na dobu
určitou, a to do 30.04.2021.
RM_2020-818/15
p. p. 2378/7, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2378/7 (cca 22,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Polská,
k umístění lešení za účelem rekonstrukce fasády domu čp. 154 na dobu určitou, a to od 05.09.2020 do
15.10.2020.
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RM_2020-819/15
p. p. 2785/8, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2785/8 (cca 1 200,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti Gardenline
s. r. o., k zařízení deponie stavby „Rekonstrukce pěší zóny“ na dobu určitou, a to do 30.04.2021.
RM_2020-820/15
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující st. p.
v k. ú. Horní Staré Město
v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování kabelového vedení NN – HDV na části p. p.
v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu
cca 18,00 m2 za jednotkovou cenu 117,00 Kč/m2 + DPH. Smlouva bude uzavřena mezi městem
Trutnovem (budoucí povinný),
(budoucí oprávnění)
a společností ČEZ distribuce, a. s. (investor). Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor.
RM_2020-821/15
p. p.
a p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p.
a st. p.
v k. ú. Starý Rokytník
v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky
na části p. p.
a p. p.
v k. ú. Starý Rokytník v celkovém rozsahu 21,60 m2. Jednotková
cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněná.
RM_2020-822/15
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch st. p.
v k. ú. Horní Staré Město v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování kabelové přípojky NN na části
p. p. 885/4 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu 20,00 m2. Jednotková cena činí
40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněná.
RM_2020-823/15
p. p. 2185/23, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování tepelného zařízení (teplovodu) na části p. p. 2185/23 v k. ú.
Trutnov v celkovém rozsahu 18,00 m2 za jednotkovou cenu 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2020-824/15
p. p.
a další, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p.
v k. ú. Dolní Staré Město v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky
na části p. p.
, p. p.
a p. p.
v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu 43,00 m2.
2
Jednotková cena činí 40,00 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávnění.
RM_2020-825/15
p. p. 2227/1 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 optického kabelu na části p. p. 2227/1, p. p. 2227/2,
st. p. 5793, p. p. 150/7, p. p. 150/1, p. p. 2559/1, p. p. 2213/15, p. p. 2213/21, p. p. 108/3,
p. p. 108/4, p. p. 2227/3, p. p. 2213/2, st. p. 269, p. p. 2213/14, st. p. 161, p. p. 2213/3 a st. p. 117
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 1 360,00 m2 za jednotkovou cenu 66,66 Kč/m2 + DPH
s tím, že stavba musí proběhnout v součinnosti s rekonstrukcí pěší zóny. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2020-826/15
p. p. 1865/4 a p. p. 2327/1, k. ú. Trutnov
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. 1865/4 a p. p. 2327/1 v k. ú.
Trutnov v celkovém rozsahu cca 8,00 m2 za jednotkovou cenu 133,33 Kč/m2 + DPH s tím, že před
započetím stavby bude projednáno se společností Vodovody a kanalizace Trutnov a. s., která bude na části 1865/4 a p. p. 1919/24 v k. ú. Trutnov budovat čerpací stanice pro pitnou vodu a elektrické přípojky pro tuto čerpací stanici. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
RM_2020-827/15
p. p. 1166/7 a další, k. ú. Horní Staré Město, p. p. 530/1 a další, 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. 1166/7, p. p. 1977/4,
p. p. 1815/2, p. p. 1980/2, p. p. 2040, p. p. 2042, p. p. 2043/2, p. p. 2047/1, p. p. 1163/25,
p. p. 1163/2, p. p. 1163/22, p. p. 1163/35, p. p. 1163/4, p. p. 1956/1, p. p. 1177/13, p. p. 1177/12,
p. p. 1177/14, p. p. 1177/11, p. p. 2102/1, p. p. 2103/1, p. p. 2103/2 a p. p. 85/1 v k. ú. Horní Staré
Město a na části p. p. 530/1 a p. p. 480/2 v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu cca
2 202,00 m2 za jednotkovou cenu 117,00 Kč/m2 + DPH s tím, že při zásahu do povrchu chodníku
nebo komunikace bude provedena oprava v celé šíři. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2020-828/15
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch st. p.
v k. ú. Horní Staré Město v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky na části p. p.
v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu cca 9,00 m 2. Jednotková
2
cena činí 40,00 Kč/m + DPH s tím, že stavba bude provedena před uložením kabelového vedení
NN spol. ČEZ Distribuce, a. s., a opravou povrchu chodníku. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2020-829/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p.
, p. p.
, p. p.
v majetku
(½) a
(½), p. p. 1828/9 a p. p. 1828/11
v majetku
a p. p.
v majetku
všechny v k. ú.
Trutnov spočívajícího v právu uložení a provozování dešťové kanalizace na části p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 6,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění,
*01.02*
Dohodu o narovnání ke Smlouvě o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 09B 307.
RM_2020-830/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p.
a p. p.
v k. ú. Trutnov v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování rozvodného tepelného zařízení (teplovodu) na části p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 25,00 m 2 za jednotkovou cenu 133,33 Kč/m2 + DPH. Smlouva bude uzavřena mezi městem Trutnovem (budoucí povinný), společností ČEZ Teplárenská, a. s. (budoucí oprávněný) a
(investor). Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor.
ruší
*02.01*
usnesení Rady města Trutnova č. 2020-744/14 z 27.07.2020.
RM_2020-831/15
p. p. 2656/528, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zápisem věcného břemene na části p. p. 2656/528 v k. ú. Trutnov v majetku spol. INGSERVIS
s. r. o., dle geometrického plánu č. 4945-303/2020 ze 17.06.2020.
RM_2020-832/15
p. p. 1494/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v právu uložení a provozování nadzemního el. vedení na části p. p. 1494/1 v k. ú.
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Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu 41,00 m2 za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč včetně
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
ruší
*02.01*
usnesení Rady města Trutnova č. 2020-327/7 ze 06.04.2020.
RM_2020-833/15
p. p. 1383/2 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v právu uložení a provozování nadzemního el. vedení na části p. p. 1383/2,
p. p. 1433/1, p. p. 1494/1 a p. p. 1496/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu 266,00 m2 za
jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč včetně DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
ruší
*02.01*
usnesení Rady města Trutnova č. 2020-328/7 ze 06.04.2020.
RM_2020-834/15
p. p. 1381/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v právu uložení a provozování nadzemního el. vedení na části p. p. 1381/1,
p. p. 1383/1, p. p. 1383/2, p. p. 1383/3, p. p. 1433/1 a p. p. 1496/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu 270,00 m2 za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč včetně DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
ruší
*02.01*
usnesení Rady města Trutnova č. 2020-410/9 ze 04.05.2020.
RM_2020-835/15
p. p. 438/3 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v právu uložení a provozování nadzemního el. vedení na části p. p. 438/3,
p. p. 529/9, p. p. 1439 a p. p. 1585/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu 235,00 m 2 za
jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč včetně DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
ruší
*02.01*
usnesení Rady města Trutnova č. 2020-330/7 ze 06.04.2020.
RM_2020-836/15
p. p. 1088/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v právu uložení a provozování nadzemního el. vedení na části p. p. 1088/3 v k. ú.
Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu 73,00 m2 za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč včetně
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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ruší
*02.01*
usnesení Rady města Trutnova č. 2020-331/7 ze 06.04.2020.
RM_2020-837/15
p. p. 438/2 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v právu uložení a provozování nadzemního el. vedení na části p. p. 438/2,
p. p. 447/1 a p. p. 1439 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu 1 194,00 m2 za jednorázovou
úhradu 10.000,00 Kč včetně DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
ruší
*02.01*
usnesení Rady města Trutnova č. 2020-332/7 ze 06.04.2020.
RM_2020-838/15
p. p. 1992/6 a p. p. 2337/29, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti CETIN a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování přeložky podzemního telekomunikačního vedení na části p. p. 1992/6
a p. p. 2337/29 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 74,00 m2 za jednorázovou úhradu
10.000,00 Kč včetně DPH. Smlouva bude uzavřena mezi městem Trutnovem (obtížený), společností CETIN a. s. (oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
(stavebník). Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí stavebník.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2020-839/15
Žádost o zapůjčení holobytu (
)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244, č. b. 8, o vel. 0+1, pro
, na dobu určitou 6 měsíců.

, trv. bytem

RM_2020-840/15
Krakonošovo nám. čp.
(žádost o přechod nájmu bytu)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
přechod nájmu bytu Krakonošovo nám.
, o vel. 1+3, č. b. 2, 2. podlaží, z nájemce
na
, bytem
, za měsíční nájemné ve
výši 2.754,00 Kč, kdy nová nájemní smlouva bude uzavřena od 22.07.2020 do 21.07.2022.
RM_2020-841/15
Bulharská čp. 135, č. b. 1
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská 135, č. b. 1, 2. NP
o vel. 1+1 (kuchyně 16,00 m2, 1. pokoj 15,20 m2, předsíň 5,00 m2, koupelna 6,00 m2, WC 3,30 m2
a komora 2,50 m2), topení – plynový kotel. Měsíční nájemné 3.491,00 Kč.
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V bytě je kuchyňská linka, plynový kotel, sporák a vodoměr.
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 12 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.
RM_2020-842/15
Barvířská čp. 27, č. b. 7
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Barvířská 27, č. b. 7, 2. NP,
o vel. 1+1 (kuchyně 11,04 m2, 1. pokoj 20,25 m2, předsíň 3,70 m2, koupelna + WC 4,19 m2
a komora 1,56 m2), topení – plynový kotel. Měsíční nájemné 2.616,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, plynový kotel, bojler, sporák a vodoměr.
Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení
50,00 Kč/osoba, úklid 90,00 Kč/byt, 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 12 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.
RM_2020-843/15
Mladobucká čp.
(odepsání nevymahatelných pohledávek)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí zánik pohledávek:
 ve výši 1.500,00 Kč náklady soudního řízení ve věci vyklizení bytu dle rozsudku Okresního
soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 30.09.1999 a usnesení Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 14.12.2000,
 ve výši 26.515,00 Kč zbývající neuhrazená část poplatku z prodlení z dlužného nájemného
a úhrad za služby za byt č. v domě čp.
v Trutnově, ulice Mladobucká za období od ledna
1994 do května 1996 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 25.10.1996 s náklady soudního řízení ve výši 508,00 Kč,
 3.419,00 Kč zbývající neuhrazená část nájemného a úhrad za služby za byt č.
v domě
čp.
v Trutnově, ulice Mladobucká za období od července 1997 do února 1999 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 12.07.1999 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným poplatkem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši
534,00 Kč,
 9.352,00 Kč nezaplacené úhrady za užívání bytu č. v domě čp. 156 v Trutnově, ulice Mladobucká za období od května 2000 do prosince 2002 dle platebního rozkazu Okresního soudu
v Trutnově sp. zn.
ze dne 03.06.2003 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 6.600,00 Kč,
za byt Mladobucká čp.
, Trutnov, po
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*02.01*
schválit odepsání pohledávek:
 ve výši 1.500,00 Kč náklady soudního řízení ve věci vyklizení bytu dle rozsudku Okresního
soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 30.09.1999 a usnesení Okresního soudu v Trutze dne 14.12.2000,
nově sp. zn.
 ve výši 26.515,00 Kč zbývající neuhrazená část poplatku z prodlení z dlužného nájemného
a úhrad za služby za byt č. v domě čp.
v Trutnově, ulice Mladobucká za období od ledna
1994 do května 1996 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 25.10.1996 s náklady soudního řízení ve výši 508,00 Kč,
 3.419,00 Kč zbývající neuhrazená část nájemného a úhrad za služby za byt č.
v domě
čp.
v Trutnově, ulice Mladobucká za období od července 1997 do února 1999 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 12.07.1999 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným poplatkem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši
534,00 Kč,
 9.352,00 Kč nezaplacené úhrady za užívání bytu č. v domě čp.
v Trutnově, ulice Mladobucká za období od května 2000 do prosince 2002 dle platebního rozkazu Okresního soudu
ze dne 03.06.2003 s příslušenstvím, tvořeným nevyčíslev Trutnově sp. zn.
ným úrokem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 6.600,00 Kč,
za byt Mladobucká čp.
, Trutnov, po
.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2020-844/15
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Zimní stadion – VZT jednotky“ – výsledek výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Zimní stadion – VZT jednotky” rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče TEREA SERVIS CZ s. r. o., Praha, IČ 03555518, s nabídkovou cenou 1.905.505,00 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících,
vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách.
RM_2020-845/15
VZ "Výměna osvětlení ve sportovní hale ZŠ Komenského" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna osvětlení ve
sportovní hale ZŠ Komenského“, systémové číslo VZ: P20V00000074,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:
,
*01.04*
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 ohle-
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dem na počet účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
pověřuje
*02.01*
, vedoucí Odboru majetku města, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2020-846/15
Hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2020
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací k 30.06.2020.
RM_2020-847/15
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Česká křesťanská akademie, z. s.
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Českou křesťanskou akademii, z. s., IČ 15887472, Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4 Ostatní výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s organizací vzdělávacích a kulturních akcí zaměřených
na křesťanské hodnoty pořádaných místní skupinou ČKA v Trutnově v roce 2020 (zejména výdaje
na odměny lektorům, ubytování, pronájmy, propagace apod.),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Českou křesťanskou akademii, z. s., IČ 15887472, Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha, v předloženém znění.
RM_2020-848/15
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Junák – český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z. s.
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Junák – český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z. s.,
IČ 60153521, Horská 73, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4 Ostatní výše nedefinované – úhrada výdajů spojených s pořízením dvou kusů krbových kamen a dopojení do klubovny
skautů v roce 2020, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2020-849/15
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 500.000,00 Kč pro Stachelberg, z. s., IČ 26989743,
Pampelišková 505, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
20.07.2020, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených se zabezpečením vchodu do pracovní štoly
– vyústění pracovní štoly na povrch tvrze Stachelberg v roce 2020,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Stachelberg, z. s., IČ 26989743, Pampelišková 505, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 282.450,00 Kč pro Českou lesnickou akademii Trutnov – střední
školu a vyšší odbornou školu, IČ 60153296, Lesnická 9, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 15.07.2020, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s pořízením
Stránka 22 z 27

3 ks sestav kovových hrazd, sestav fitness prvků (cvičební, protahovací, posilovací prvky) a 10 ks
laviček v roce 2020,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Českou lesnickou akademii Trutnov – střední školu a vyšší
odbornou školu, IČ 60153296, Lesnická 9, Trutnov, v předloženém vzoru.
RM_2020-850/15
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 80.437,00 Kč pro
, r.
, bytem
, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4 Ostatní výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s účastí na "One Young World" summitu v Mnichově v roce 2021
(výdaje spojené s účastnickým poplatkem na summitu zahrnující ubytování apod.), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 110.000,00 Kč pro Montessori Trutnov, z. s., IČ 06442277,
čp. 220, 542 32 Velké Svatoňovice, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze
dne 17.08.2020, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s vybudováním části plotu na pozemku
za fotbalových hřištěm v Poříčí v roce 2020 a 2021, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2020-851/15
Rámcová smlouva na akceptaci platebních karet
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření rámcové smlouvy na akceptaci platebních karet se společností Worldline Czech Republic
s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 670/17, IČ 03633144.
RŮZNÉ
RM_2020-852/15
Prohlášení investora ke stavbě "Přechod pro chodce v Trutnově ve Volanově"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
předložené prohlášení investora ke stavbě "Přechod pro chodce v Trutnově ve Volanově".
RM_2020-853/15
Změny č. 3 Regulačního plánu Trutnov – Červený kopec
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vydání opatření obecné povahy Změny č. 3 Regulačního plánu Trutnov – Červený kopec.
RM_2020-854/15
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu "Rekonstrukce sportovního stadionu ZŠ
R. Frimla, Trutnov"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 1 smlouvy 005/D/R/20 k investiční akci "Rekonstrukce sportovního stadionu
ZŠ R. Frimla, Trutnov" se společností Sport-Technik Bohemia s.r.o., v předloženém znění. Celková cena díla dle dodatku č. 1 činí 17.459.194,56 Kč včetně DPH.
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ukládá
*02.01*
vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy se společností Sport-Technik Bohemia s.r.o., v předloženém znění v termínu do 15.09.2020.
Termín: 15.09.2020
RM_2020-855/15
Podpis Licenční smlouvy se společností Wander Book s.r.o., na akci Questy (projekt Tajemství vojenského podzemí)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
podepsání Licenční smlouvy, dále jen smlouvy, se společností Wander Book s.r.o., se sídlem
Hodkovická 20/20, 460 01 Liberec, pro zajištění výroby turistických vizitek realizovaných v rámci
projektu Tajemství vojenského podzemí pro akci Questy.
RM_2020-856/15
VZ "Revitalizace lesoparku Šestidomí" – schválení výsledku zadávacího řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce "Revitalizace lesoparku Šestidomí", systémové
číslo VZ: P20V00000062, konkrétně účastníka Okrasné zahrady arboristika s.r.o., 549 37
Žďárky 69, IČ 27535363, nabídková cena 2.647.876,00 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. Okrasné zahrady arboristika s.r.o., 549 37 Žďárky 69, IČ 27535363,
2. RSU servis s.r.o., Vysoká stráň 564, 541 03 Trutnov, IČ 27539407.
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 zavření
smlouvy s účastníkem druhým v konečném pořadí; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu
všech souvisejících písemností.
RM_2020-857/15
VZ "Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ev. č. TRU-016 Prosklená
lávka přes ulici Na Struze" – schválení výsledku výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce "Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ev. č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze", systémové č. VZ:
P20V00000070, konkrétně účastníka
, projektování dopravních staveb a.s.,
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové-Pražské Předměstí, IČ
, nabídková cena
840.950,00 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1.
, projektování dopravních staveb a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec KrálovéPražské Předměstí,
,
2. M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ 05061415,
3. ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8-Karlín, IČ 24668613.
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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_2020-858/15
VZ „Nákup parkovacích automatů“ – schválení výsledku zadávacího řízení
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Nákup parkovacích automatů“, systémové
č. VZ: P20V00000044.
pověřuje
*02.01*
ředitele Městské policie Trutnov, k podepsání písemností s tím souvisejících.
RM_2020-859/15
Dotace z rozpočtu MV na výdaje JSDH
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu
MV-GŘ HZS ČR na výdaje JSDH,
*01.02*
přijetí dotace poskytnuté MV-GŘ HZS ČR na výdaje JSDH obcí.
pověřuje
*02.01*
, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění podání žádosti o výše uvedenou dotaci.
RM_2020-860/15
Dotace pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z mimořádného dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ vypsaného Ministerstvem kultury ČR,
*01.02*
přijetí dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR na kompenzaci ztrát nestátních muzeí v souvislosti s COVID 19.
RM_2020-861/15
Dodatek č. 1 ke smlouvě na stavbu „Kompletní výměna otvorových výplní“
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 1 smlouvy 18/D/K/20 k investiční akci „Snížení energetické náročnosti budovy
městského úřadu v Trutnově“ a to na ČÁST I. – „Kompletní výměny otvorových výplní“, se společností RI OKNA a. s., v předloženém znění. Celková cena díla dle dodatku č. 1 činí
11.023.335,31 Kč včetně DPH.
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ukládá
*02.01*
vedoucímu Odboru Kancelář MěÚ, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy se společností RI OKNA a. s., v předloženém znění v termínu do 15.09.2020.
Termín: 15.09.2020
RM_2020-862/15
Jmenování ředitele Domova pro seniory Trutnov
Rada města Trutnova
jmenuje
*01.01*
, na základě výsledku výběrového řízení, ředitelem příspěvkové organizace
Domov pro seniory Trutnov, a to s účinností od 01.10.2020.
RM_2020-863/15
Přidělování a užívání krizového bytu
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vzory smluv, které budou uzavírány s žadateli o výpůjčku krizového bytu a žadateli o krizové ubytování, a další související dokumenty, tj. vzory příslušných žádostí a protokolů o předání a převzetí
bytu, dle předložených návrhů.
bere na vědomí
*02.01*
Metodický pokyn pro pracovníky Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ k přidělování
a užívání krizového bytu.
RM_2020-864/15
ZŠ kpt. Jaroše – navýšení nejvyššího povolného počtu žáků
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
na Základní škole kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, se sídlem Maxima Gorkého 38, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov (IČ 64201112), jejímž zřizovatelem je město Trutnov, se sídlem Slovanské
náměstí 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov, v oboru vzdělávání základní škola 79-01-C/01, navýšení nejvýše povoleného počtu žáků z 650 žáků na 710 žáků ve škole, včetně odloučených pracovišť, a to s účinností od 01.09.2020.
RM_2020-865/15
Přijetí účelového finančního daru ZŠ Komenského – obědy do škol
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 14.592,00 Kč Základní školou, Trutnov, Komenského 399, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4,
IČ 24231509, v období od 01.09.2020 do 31.12.2020, a to ve prospěch šesti nezletilých žáků obdarovaného,
*01.02*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 22.848,00 Kč Základní školou, Trutnov, Komenského 399, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4,
IČ 24231509, v období od 01.01.2021 do 30.06.2021, a to ve prospěch šesti nezletilých žáků obdarovaného.
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RM_2020-866/15
Rezignace člena Sociální komise Rady města Trutnova
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
rezignaci
na členství v Sociální komisi Rady města Trutnova.
jmenuje
*01.02*
členkou Sociální komise Rady města Trutnova
.
RM_2020-867/15
Žádost o prominutí poplatku za péči o odebraného psa
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prominutí poplatku
za péči o odebraného psa za období od 20.03.2020 do
27.04.2020 ve výši 4.680,00 Kč.
RM_2020-868/15
Čistá obec 2019 – darovací smlouva
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
přijetí finančního daru ve výši 20.000,00 Kč od Královéhradeckého kraje jako odměnu za umístění
v soutěži „Čistá obec 2019“.
pověřuje
*02.01*
, vedoucí Odboru životního prostředí, zajištěním uzavření výše uvedené smlouvy
v předloženém znění.
RM_2020-869/15
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 14.09.2020 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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