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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-82/3
Krakonošovo nám. čp. 73 (budova ZUŠ)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města převést právo nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 73 Krakonošovo nám. v Trutnově (vchod z ulice Horská), umístěných v 1. PP o celkové výměře 222,53 m2
(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) ze stávajícího nájemce,
, IČ 88901131, na
,
IČ 09839135, za stejných smluvních podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, s platností od 01.04.2021 za účelem provozování prodejny chovatelských potřeb včetně
živých zvířat (Svět zvířat). Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání
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k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostoru nájemci uhrazeno.
V prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, v platném a účinném znění.
RM_2021-83/3
Komenského čp. 399 (ZŠ Komenského – školní bufet)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města převést nájemní smlouvu na část nebytového prostoru v ul. Komenského čp. 399 v Trutnově (budova ZŠ Komenského), ve školní jídelně č. 2-1.13 – školní bufet –
o výměře 41,80 m2, včetně části vybavení těchto prostor, ze stávajícího nájemce
,
IČ 75599805, na nového nájemce
, IČ 09764135, dodatkem k původní nájemní smlouvě ze dne 29.05.2013.
RM_2021-84/3
Kaple Panny Marie Lurdské v Rubínovicích (výpůjčka)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zveřejnění záměru výpůjčky souboru movitých a nemovitých věcí, pozemku st. p. 251, v k. ú. Starý
Rokytník, obec Trutnov, jehož součástí je stavba bez čp./č. e., stavba občanského vybavení (kaple
Panny Marie Lurdské),
,
, 541 01 Trutnov, na dobu určitou od 15.03.2021 do 15.03.2026 za účelem dohlížení nad objektem. Náklady za služby spojené
s užíváním prostor hradí půjčitel.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-85/3
Bulharská čp. 54
Rada města Trutnova
bere na vědomí,
*01.01*
že byla podána výpověď ze společného nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 54 Bulharská ul.
v Trutnově, číslo nájemní smlouvy 201616, jedním ze společných nájemců,
IČ 88299988, kdy z důvodu chybějícího souhlasu druhého společného nájemce,
, IČ 45954224, s touto výpovědí je tato výpověď neplatná a nájemní vztah nadále trvá.
RM_2021-86/3
Školní čp. 13 (ZUŠ Trutnov – učebna Electrum Magicum)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prominutí platby nájemného z nájemní smlouvy ze dne 11.08.2014
, Trutnov, ve výši 1.973,00 Kč (tj. od 14.12.2020 do 18.01.2021) z důvodu probíhající výměny oken v pronajatých prostorech.
RM_2021-87/3
Krakonošovo nám. čp. 132
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 132 Krakonošovo nám., umístěné
v 1. NP o celkové výměře 69,75 m2 (prodejna – masna 31,35 m2, sklad 12,43 m2, příjem zboží
9,96 m2, šatna a denní místnost 12,87 m2, umývárna 1,65 m2, WC 1,49 m2) s
, IČ 65718330,
, Trutnov, na dobu určitou dalších 5 let, včetně uplatnění
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meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny řeznictví a uzenářství.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci
uhrazeno.
RM_2021-88/3
Bulharská čp. 56
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 56 v ulici Bulharská, umístěné
v I. NP o celkové výměře 146,00 m2 (2 prodejny 56,00 m2 a 22,80 m2, 2 výlohy o celkové výměře
2,90 m2, 1 kuchyňka 3,10 m2, 1 sklad 2,40 m2, 3 chodby o celkové výměře 42,80 m2, 1 zádveří
2,90 m2, šatna 8,20 m2, umývárna 1,40 m2, WC 1,40 m2, kotelna 2,10 m2) se společností Mousa
glas, s. r. o., IČ 27488497, se sídlem 5. května 505, 542 24 Svoboda nad Úpou, na dobu určitou
dalších 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování
prodejny skla, porcelánu a upomínkových předmětů. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
RM_2021-89/3
Krakonošovo nám. čp. 128
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s převodem práva nájmu prostor sloužících podnikání ve výši 68,00 % plochy v čp. 128 Krakonošovo nám. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 72,10 m2 (prodejna 36,20 m2, 2 výlohy
o výměře 2,60 m2, sklad 15,00 m2, 2 chodby o celkové výměře 14,60 m2, soc. zařízení o výměře
2,00 m2 a WC o výměře 1,70 m2) ze stávajícího nájemce, společnosti CENTR – drogerie s. r. o.,
IČ 25947745, na
, IČ 65700279, která je současným nájemcem zbývajících
32,00 % plochy prostor sloužících podnikání, za stejných smluvních podmínek, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 09.02.2021, za účelem provozování prodejny textilu a textilní galanterie. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících
podnikání 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.
RM_2021-90/3
Školní čp. 13 (ZUŠ Trutnov – ateliér III. NP)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prominutí platby nájemného z nájemní smlouvy ze dne 21.09.2011
,
, Trutnov, za měsíc prosinec 2020 ve výši 1.000,00 Kč z důvodu probíhající
výměny oken v pronajatých prostorách.
RM_2021-91/3
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
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 01.04.2021, se společností HVO Trading s. r. o., IČ 28627458, za nájemné ve
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výši 60.000,00 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.,
 nájemce provede stavební práce a další zhodnocení předmětu nájmu v rozsahu a termínech,
které uvedl v příloze č. 1 žádosti o pronájem prostor sloužících podnikání, přičemž podrobné
vymezení stavebních úprav a návrh záměru dispozičního řešení včetně rozpočtu bude před zahájením stavebních prací předloženo pronajímateli k odsouhlasení, bez odsouhlasení stavebních úprav pronajímatelem není nájemce oprávněn tyto stavební úpravy provádět,
 v případě že nájemce bude v prodlení s provedením prací a dodávek v rozsahu a termínech
uvedených v příloze č. 1 žádosti o pronájem delším než tři měsíce, zavazuje se uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení, toto ustanovení nebude uplatněno v případě, že prodlení nájemce bude způsobeno vyšší mocí, např. v důsledku epidemie
COVID-19,
 v případě, že stavební a technické úpravy provedené nájemcem v pronajatých prostorách během doby pronájmu budou mít povahu technického zhodnocení, bude nájemce oprávněn odepisovat je v účetnictví a pro daňové účely udělí pronajímatel svůj písemný souhlas,
 nájemce se zavazuje do 30.06.2022 předložit pronajímateli soupis provedených prací a dodávek, včetně jejich pořizovací hodnoty, které mají charakter technického zhodnocení,
 stavební úpravy předmětu nájmu se stávají součástí majetku pronajímatele,
 v případě předčasného ukončení nájemní smlouvy z důvodu na straně nájemce nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno,
 po skončení 10letého nájmu je nájemce povinen veškeré provedené zhodnocení předmětu
nájmu, které není technickým zhodnocením a nejedná se o stavební úpravy objektu čp. 360,
bezúplatně převést písemnou formou do majetku města nejpozději do 30 dnů po skončení
10letého nájmu, toto se netýká zapůjčených technologií od dodavatelů. Nájemce se zavazuje informovat pronajímatele o provedených úpravách, zhodnoceních a přístavbách provedených
v pronajímaných prostorech a doložit pronajímateli účetní doklady prokazující hodnotu těchto
stavebních prací, příp. poskytnout pronajímateli jiné pronajímatelem požadované informace,
 nájemce není oprávněn zřídit třetí osobě užívací právo k předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele.
ukládá
*03.01*
Ing. Gaislerovi, jednateli společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., uzavřít nájemní smlouvu se společností
HVO Trading s. r. o., IČ 28627458, 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 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 01.04.2021, která bude zahrnovat podmínky uvedené v bodě 02.01 tohoto
usnesení, přičemž text smlouvy bude před podpisem předložen k vyjádření právnímu oddělení města. Součástí předání předmětu nájmu do užívání nájemci bude také předání veškerých platných revizí k předmětu nájmu (revize rozvodů plynu, revize elektro, revize komínů atd.).
Termín: 01.04.2021
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POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-92/3
p. p. 632/23 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města směnit p. p. 632/23 (1,00 m2), p. p. 632/22 (30,00 m2), p. p. 1759
(5,00 m2), části st. p. 146/3 (cca 7,00 m2), části p. p. 632/3 (cca 45,00 m2), p. p. 632/24 (4,00 m2)
a p. p. 632/25 (1,00 m2) v majetku spol. DESPED, s. r. o. a MILCOM a. s., za část p. p. 626/2
(74,00 m2) v majetku města Trutnova, vše v k. ú. Poříčí u Trutnova. Směna proběhne s finančním
vyrovnáním za rozdílnou výměru za cenu dle znaleckého posudku v místě a čase obvyklou. Náklady
spojené s převodem hradí město Trutnov.
RM_2021-93/3
p. p. 322/1 a p. p. 1965/3, obě k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 322/1 (cca 1 300,00 m2) a p. p. 1965/3
(308,00 m2) obě v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou 5 let
, z toho
29,00 m2 k umístění pergoly a kůlny, 60,00 m2 k uložení kabelového vedení NN do pronajaté části
p. p. 322/1 v k. ú. Horní Staré Město (po dobu platnosti nájemní smlouvy) za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok a 1 519,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím,
že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být schválena pronajímatelem. Po ukončení
platnosti nájemní smlouvy bude kabelové vedení NN z pozemku odstraněno.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2021-94/3
p. p. 1789/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 1789/1 (cca 29,00 m2) v k. ú. Trutnov
za kupní cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 1.000,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené
s převodem hradí nabyvatel.
RM_2021-95/3
p. p. 528/1, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 528/1 (cca 799,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 175,00 Kč/m 2 k rozšíření vlastních pozemků.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-96/3
p. p. 292/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 292/1 (cca 1 830,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 350,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2021-97/3
p. p. 908/2, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 908/2 (180,00 m2) za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 300,00 Kč/m2
a části p. p. 1137 (cca 68,00 m2) za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 85,00 Kč/m2, vše
v k. ú. Bojiště u Trutnova
k zajištění přístupu na vlastní pozemky. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-98/3
p. p. 2081/5, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2081/5 (100,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků Chodská 410,
411 a 412 Trutnov za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 900,00 Kč/m2 jako okapové a přístupové chodníčky a pozemek pod přístavkem. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-99/3
p. p. 349/26, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 349/26 (1,00 m2) v k. ú. Oblanov
za kupní cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 575,00 Kč/m2. Jedná se o pozemek pod částí stavby ve vlastnictví
žadatelky. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-100/3
p. p. 1319/3, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 1319/3 (210,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci, k realizaci stavby D11 za kupní cenu ve výši 44.240,00 Kč. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-101/3
p. p. 3263/1, k. ú. Trutnov a další
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 3263/1 (11 031,00 m2), p. p. 3263/2 (28,00 m2) a p. p. 3263/3 (554,00 m2) vše
v k. ú. Trutnov za kupní cenu 1.607.360,00 Kč a p. p 114/30 (277,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad
Úpou za kupní cenu 92.205,00 Kč Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci,
k realizaci stavby D11. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-102/3
p. p. 632/14 a st. p. 146/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí, že usnesení ZM 2017-87/3 nebylo realizováno z důvodu změny projektu.

Stránka 8 z 17

POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-103/3
p. p. 1505/43, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1505/43 (cca 68,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
, z toho 55,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok, 6,00 m2
k umístění skleníku a 7,00 m2 k umístění pergoly za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů není povolena. Pozemek bude po dobu nájmu oplocen.
RM_2021-104/3
p. p. 2656/99, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2656/99 (cca 100,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že pozemek bude po dobu
nájmu oplocen. Jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2021-105/3
p. p. 2656/442, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2656/442 (cca 50,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 3 roky
ke zřízení vjezdu na p. p. 2656/564 v k. ú. Trutnov za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2021-106/3
p. p. 349/26, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 349/26 (cca 180,00 m2) v k. ú. Oblanov na dobu určitou 5 let
z toho 166,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok a 14,00 m2
k umístění kůlny za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba
stromů není povolena.
RM_2021-107/3
p. p. 2213/1, p. p. 2213/16, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem tří parkovacích automatů na p. p. 2213/1 (2 x 1,00 m 2 – Krakonošovo náměstí) a p. p.
2213/16 (1,00 m2 – Slovanské náměstí) obě v k. ú. Trutnov, společnosti Auto Trutnov s. r. o.,
k umístění reklamy o rozměrech 30,00 x 15,00 cm na dobu určitou, a to od 01.03.2021 do
31.01.2022 za nájemné ve výši 1.500,00 Kč za každý započatý m2 pohledové plochy/rok + DPH
s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazena náhrada za bezesmluvní užívání tří parkovacích
automatů na p. p. 2213/1 (2 x 1,00 m2 – Krakonošovo náměstí) a p. p. 2213/16 (1,00 m2 – Slovanské náměstí) obě v k. ú. Trutnov v termínu od 01.02.2021 do 28.02.2021 ve výši 1.500,00 Kč za
každý započatý m2 pohledové plochy/rok.
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RM_2021-108/3
p. p. 1515/12, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1515/12 (cca 3,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Maxima Gorkého,
, z toho 1,00 m2 k umístění reklamního stojanu typu „A“ (MŮJ OBCHOD) a 2,00 m 2 k vystavení zboží před prodejnou na dobu určitou, a to od 01.03.2021 do 31.01.2022 za nájemné ve výši
2,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazena náhrada za bezesmluvní užívání
části p. p. 1515/12 (cca 3,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.02.2021 do 28.02.2021 ve výši
2,00 Kč/m2/den.
RM_2021-109/3
st. p. 14/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 14/1 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Havlíčkova, společnosti T SPLIT TOUR
s. r. o., k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.03.2021 do 30.01.2022
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazena náhrada za
bezesmluvní užívání části st. p. 14/1 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 31.01.2021 do
28.02.2021 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2021-110/3
st. p. 14/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 14/1 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Havlíčkova,
k umístění reklamního stojanu typu „A“ (KADEŘNICTVÍ) na dobu určitou, a to od 01.03.2021 do
31.01.2022 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazena
náhrada za bezesmluvní užívání části st. p. 14/1 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.02.2021
do 28.02.2021 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2021-111/3
st. p. 70, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 70 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská,
k umístění
reklamního stojanu (BYTOVÝ TEXTIL) na dobu určitou, a to od 01.03.2021 do 28.02.2022 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2021-112/3
p. p. 55/1, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
podání výpovědi
z nájemní smlouvy č. 020 021 na pronájem části p. p. 55/1
(1 000,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město s jednoměsíční výpovědní lhůtou (dle čl. VI., odstavec 1.,
písm. b) nájemní smlouvy).
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RM_2021-113/3
Nájemné za předzahrádky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prominutí nájemného u letních předzahrádek (včetně umístění pouze stolku a židlí) před provozovnami u smluv o nájmu pozemku v majetku města Trutnova s nájemci,
1) kteří již řádně uzavřeli s městem Trutnovem nájemní smlouvy tak, že nájemné za období od
01.01.2021 do 30.06.2021 nebude hrazeno,
2) kteří požádají o uzavření smlouvy tak, že nájemné za období od 08.02.2021 do 30.06.2021 nebude hrazeno,
s tím, že bude prominuto nájemné v max. výši 20.000,00 Kč.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2021-114/3
p. p. 673/2 a p. p. 673/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku p. p. 673/2 (7 803,00 m2) a p. p. 673/3 (4 020,00 m2) obě v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu
určitou do 01.01.2036 spolku Trutnov trails, z. s., k vybudování Trailcentra – infocentra TrutnovTrails
(zázemí a občanská vybavenost – kavárna, půjčovna kol, sociální zařízení a zázemí pro sportovní
činnosti spojené s provozem stezek pro MTB), parkoviště, skillscentrum pro děti a dospělé.
RM_2021-115/3
p. p. 2318/4, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o výpůjčce části p. p. 2318/4 (celkem cca 950,00 m2, z toho trvalý zábor
579,00 m2, dočasný zábor 371,00 m2) v k. ú. Trutnov v majetku Královéhradeckého kraje, s Královéhradeckým krajem, s právem hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu silnic Královéhradeckého kraje za následujících podmínek:
 pozemek bude využíván výhradně za účelem rekonstrukce a doplnění chodníků a parkovacích
stání v ul. Úpická v souvislosti s akcí „III/3012 Trutnov-Radeč“,
 město Trutnov se zavazuje nejpozději do 60 dnů od vyhotovení geometrického plánu skutečného zaměření stavby předložit žádost o převod pozemků na město Trutnov,
 smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby převodu dotčených částí p. p. 2318/4 v k. ú.
Trutnov do vlastnictví města Trutnova,
 stavba bude vybudována nejpozději do 31.12.2025.
RM_2021-116/3
p. p.
, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch
spočívajícího v právu uložení
a provozování vodovodního řadu na části
v k. ú. Voletiny v celkovém rozsahu
345,30 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněná.
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RM_2021-117/3
p. p. 2103/4, 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. 2103/4 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 1,70 m2 za jednotkovou cenu 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-118/3
p. p. 292/1 a další, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 292/1, p. p. 292/2, p. p. 292/3,
p. p. 294/3 a p. p. 297/1 v k. ú. Lhota u Trutnova v celkovém rozsahu 101,41 m2 za jednotkovou
cenu 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-119/3
Zvonková čp. 463 (odepsání nevymahatelných pohledávek)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí zánik pohledávek:
 ve výši 46.128,00 Kč nezaplacená část nájemného za byt Zvonková 463, Trutnov 2, za dobu od
května 1997 do května 1998 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze
dne 13.07.2001, s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení,
 ve výši 99.916,00 Kč nezaplacená část nájemného za byt Zvonková 463, Trutnov 2, za dobu od
června 1998 do října 2000 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne
09.11.2001, s příslušenstvím, tvořeným 8.470,93 Kč nevymoženou částí nákladů soudního řízení a nevyčísleným úrokem z prodlení,
 ve výši 123.467,00 Kč nezaplacené nájemné za byt Zvonková 463, Trutnov 2, za dobu od listopadu 2000 do března 2003 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze
dne 08.10.2004, ve znění rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10.03.2005, s příslušenstvím, tvořeným 5.824,67 Kč nevymoženou částí nákladů soudního řízení a nevyčísleným
úrokem z prodlení,
za byt Zvonková 463, Trutnov 2, po
,
01.02
schválit odepsání pohledávek:
 ve výši 46.128,00 Kč nezaplacená část nájemného za byt Zvonková 463, Trutnov 2, za dobu od
května 1997 do května 1998 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze
dne 13.07.2001, s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení,
 ve výši 99.916,00 Kč nezaplacená část nájemného za byt Zvonková 463, Trutnov 2, za dobu od
června 1998 do října 2000 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne
09.11.2001, s příslušenstvím, tvořeným 8.470,93 Kč nevymoženou částí nákladů soudního řízení a nevyčísleným úrokem z prodlení,
 ve výši 123.467,00 Kč nezaplacené nájemné za byt Zvonková 463, Trutnov 2, za dobu od listopadu 2000 do března 2003 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze
dne 08.10.2004, ve znění rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10.03.2005, s příslušenstvím, tvořeným 5.824,67 Kč nevymoženou částí nákladů soudního řízení a nevyčísleným
úrokem z prodlení,
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za byt Zvonková 463, Trutnov 2, po

.

RM_2021-120/3
Studenec čp. 63, č. b. 1 (žádost o zastavení exekucí ve věci vymožení pohledávek)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit zastavení exekucí:
 Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, TU 3, čj.
ze dne 14.01.2021 k vymožení povinnosti povinné zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 8.920,00 Kč a povinnosti povinné uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen
„e. ř.“) a soudnímu exekutorovi náklady exekuce,
 Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, TU 3, čj.
ze dne 14.01.2021 k vymožení povinnosti povinné zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 57.642,00 Kč s příslušenstvím
a povinnosti povinné uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zákona
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů (dále jen „e. ř.“) a soudnímu exekutorovi náklady exekuce,
 Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, TU 3, čj.
ze dne 14.01.2021 k vymožení
povinnosti povinné zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 59.207,00 Kč s příslušenstvím
a povinnosti povinné uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zákona
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů (dále jen „e. ř.“) a soudnímu exekutorovi náklady exekuce,
za byt Studenec 63, Trutnov, po
.
RM_2021-121/3
Bulharská čp. 65, č. b. 2
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská 65, č. b. 2, 3. podlaží,
o vel. 1+2 (kuchyň 10,20 m2, 1. pokoj 23,07 m2, 2. pokoj 23,07 m2, koupelna + WC 9,00 m2, předsíň
7,48 m2 a sklep 10,00 m2, topení plynový kotel. Měsíční nájemné 5.365,00 Kč.
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, 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 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.
RM_2021-122/3
Základní škola, Komenského 399, Trutnov – služební byty
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemních smluv na byty v budově Základní školy, Komenského 399, Trutnov, mezi městem a školou, která má právní subjektivitu, na dobu určitou 5 let. V objektu této školy bude nadále
uzavírat škola smlouvy o podnájmu bytů se svými zaměstnanci. Podmínkou je uzavírání smluv
o podnájmu pouze se zaměstnanci školy na dobu určitou max. 1 rok, která se bude v případě potřeby prodlužovat.
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MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2021-123/3
VZ „Oprava lesní cesty Dolní Panská“ – výsledek veřejné zakázky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výsledek veřejné zakázky „Oprava lesní cesty Dolní Panská“ dle předloženého návrhu,
*01.02*
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Oprava lesní cesty Dolní Panská“,
kterou je nabídka
.
RM_2021-124/3
Pult centralizované ochrany
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku příkazní smlouvy č. 90/3/TU s příkazcem Autostyl a.s. Trutnov, Horská 579, Trutnov, 541 01. Změna spočívá ve snížení ceny za monitorování objektu od 01.03.2021. Cena se
z původní ceny 2.630,00 Kč snižuje o 500,00 Kč za snížení počtu detektorů v objektu. Celková cena
za monitorování objektu je měsíčně 2.130,00 Kč bez DPH.
RM_2021-125/3
Ukončení smluvního vztahu „Rekonstrukce finské chaty č. 25 v rekreačním areálu Dolce
u Trutnova“ dohodou o narovnání
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s uzavřením Dohody o narovnání smluvního vztahu k
„Rekonstrukce finské chaty
č. 25 v rekreačním areálu Dolce u Trutnova“.
pověřuje
*02.01*
Ing. Musilovou, vedoucí Odboru majetku města, zajištěním uzavření dohody o narovnání se společností Stavby Volanov s.r.o.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-126/3
Návrhy rozpočtů – finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2021
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
návrhy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací na rok 2021 dle předložených návrhů.
stanovuje
*02.01*
zřízeným příspěvkovým organizacím závazné ukazatele jejich rozpočtu:
a) objem prostředků na platy v hlavní činnosti ve výši dle předloženého návrhu,
b) vyrovnané hospodaření s kladným nebo nulovým výsledkem hospodaření za rok 2021.
souhlasí
*03.01*
s použitím příspěvku na provoz z rozpočtu města na úhradu části mzdových nákladů u Mateřské
školy Trutnov a Základní umělecké školy Trutnov a Střediska volného času Trutnov ve výši dle předloženého návrhu.
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RŮZNÉ
RM_2021-127/3
Dohoda o narovnání a novaci – "Bytové domy Červený kopec" – dodatek č. 1
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření dodatku č. 1 k dohodě o narovnání a novaci s firmou INGSERVIS s.r.o., Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 25285033, v předloženém znění.
RM_2021-128/3
Změny č. 3 Územního plánu Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
ověřit soulad Změny č. 3 územního plánu Trutnov s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5, se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizace
č. 1, 2 a 4 nebo s výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
*01.02*
vydat formou opatření obecné povahy Změny č. 3 územního plánu Trutnov dle ustanovení § 43
odst. 4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů a dle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
*01.03*
uložit Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, MěÚ Trutnov, zajistit vyhotovení úplného
znění Územního plánu Trutnov po vydání Změny č. 1, 2 a 3 tak, aby bylo možné Změny č. 3 územního plánu Trutnov a úplné znění Územního plánu Trutnov po této změně doručit veřejnou vyhláškou a Změny č. 3 územního plánu Trutnov tak mohly dle § 55 odst. 7) zákona č. 186/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů nabýt účinnosti.
Termín: 30.03.2021
RM_2021-129/3
Financování rekonstrukce kina Vesmír na rok 2021-2022
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit vyčlenění finančních prostředků na akci „Rekonstrukce kina Vesmír“ pro roky 2021-2022
následovně:
 v roce 2021 budou vyčleněny finanční prostředky na Rekonstrukci kina Vesmír ve výši 45 mil. Kč,
 v roce 2022 budou vyčleněny finanční prostředky na Rekonstrukci kina Vesmír ve výši 55 mil. Kč.
RM_2021-130/3
VZ "Trutnov, lesopark Šestidomí – veřejné osvětlení" – schválení výsledku výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Trutnov, lesopark Šestidomí – veřejné osvětlení“, systémové číslo VZ: P20V00000105, konkrétně účastníka ELEKTROCENTRUM KRKONOŠE,
s.r.o., Vítězslava Nováka 219, 541 01 Trutnov, IČ 63219352, nabídková cena 774.508,00 Kč včetně
DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. ELEKTROCENTRUM KRKONOŠE, s.r.o., Vítězslava Nováka 219, 541 01 Trutnov, IČ 63219352,
2. Štěpánský a Fišer, Petr Štěpánský, Spojenecká 68, 541 01 Trutnov, a Luděk Fišer, Mlýnská 237,
542 42 Pilníkov, IČ 14531771,
3. ELMON, spol. s r.o., třída Masarykova 277, 550 01 Broumov, IČ 47452161.
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pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotných smluv, zejména tedy oznámení o výběru dodavatelů a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
Ing. France, 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 samotných smluv.
RM_2021-131/3
Projekt "Moderní Senior"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
podpis Dohody o spolupráci na projektu „Moderní Senior,“ dále jen „projekt,“ v souladu s požadavky
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, dále jen „program,“ s partnery projektu
Gminou Miasta Świdnica a Domovem důchodců Tmavý Důl.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Moderní Senior“ v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020,
*02.02*
schválit vyčlenění finančních prostředků na předfinancování výdajů v trutnovské části projektu, dotačně nekrytých uznatelných výdajů a financování neuznatelných výdajů, to vše v souhrnné výši
1.400.000,00 Kč.
RM_2021-132/3
Stanovení ceny za ubytování pro osoby bez přístřeší a osoby vykázané
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výši poplatku za ubytování v penzionu Atrium 250,00 Kč za noc. Prostory v Penzionu Atrium má
město Trutnov vyčleněny jako objekt pro ubytování osob bez přístřeší a osob vykázaných z důvodu
domácího násilí v souvislosti s COVID-19.
RM_2021-133/3
Opce u podnájemní smlouvy na budovu dopravně správních agend
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
uplatnění opce na období dalších deseti let u podnájemní smlouvy uzavřené mezi městem Trutnovem a společností STK Trutnov s.r.o., se sídlem Horská 932, 541 01 Trutnov, IČ 26002116, za stejných podmínek jak byly uzavřeny v podnájemní smlouvě a dodatků č. 1 a 2.
RM_2021-134/3
Zprostředkování pomoci ZŠ Komenského
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
informaci o zprostředkování pomoci Základní školou, Trutnov, Komenského 399.
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RM_2021-135/3
Aktualizace provozního řádu Útulku pro opuštěné a zatoulané psy zajišťující službu
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
Provozní řád Útulku pro opuštěné a zatoulané psy zajišťující službu „Dočasného penzionování psů“
a Smlouvu o poskytnutí služby penzionování psa v předloženém znění.
RM_2021-136/3
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 22.02.2021 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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