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NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-178/5
Bulharská čp. 143
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 143 Bulharská ul.
v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 17,30 m2 (1 kancelář, sklad), na dobu určitou
5 let, s
, IČ 87941473, za nájemné ve výši 9.601,50 Kč/rok, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování skladu a kanceláře.
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.
RM_2021-179/5
Slovanské náměstí čp. 143
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 143 Slovanské nám.
v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 29,64 m2 (prodejna 22,28 m2, výloha 1,80 m2,
chodba 2,94 m2 a WC 2,62 m2), na dobu určitou 5 let, s
, IČ 46471511, za
nájemné ve výši 21.000,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za
účelem provozování výroby svatebních a společenských šatů a zakázkového šití oděvů. 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.
RM_2021-180/5
Krakonošovo nám. čp. 73 (budova ZUŠ)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
převod nájemní smlouvy na prostory sloužící sloužících 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)
ze stávajícího nájemce,
, IČ 88901131, na
,
IČ 09839135, se sídlem Nerudova 742, Česká Skalice, za nájemné ve výši 247.775,00 Kč/rok,
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 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_2021-181/5
Komenského čp. 399 (ZŠ Komenského – školní bufet)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s převodem práva nájmu 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
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vybavení těchto prostor, ze stávajícího nájemce
, IČ 75599805, na nového nájemce
, IČ 09764135, sídlem Na Terase 562, Trutnov, za nájemné ve výši
3.011,00 Kč/rok, dodatkem k původní nájemní smlouvě ze dne 29.05.2013.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-182/5
p. p. 1507/12, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1507/12 (cca 360,00 m2) v k. ú. Trutnov
k rozšíření vlastních pozemků (zahrada). Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-183/5
p. p. 2074/6, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2074/6 (cca 8,00 m 2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let
k umístění kotce pro psa za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2021-184/5
p. p. 516/3, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 516/3 (cca 15,00 m 2) v k. ú. Bohuslavice nad
Úpou na dobu určitou 3 roky
k umístění stávající kůlny (nářadí a kolo) za
nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2021-185/5
p. p. 352/10, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 352/10 (102,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na dobu
určitou 2 roky
, z toho 86,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve
2
2
výši 2,00 Kč/m /rok a 16,00 m k umístění stávající stavební buňky za nájemné ve výši
10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů není povolena.
RM_2021-186/5
p. p. 368/2, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 368/2 (30,00 m2) v k. ú. Oblanov na dobu neurčitou
k umístění zatravňovací dlažby (vjezd) za stávajících
podmínek nájemní smlouvy č. 020 067 (jedná se o rozšíření účelu nájemní smlouvy).
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POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-187/5
st. p. 114, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 114 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
k umístění reklamního stojanu (CUKRÁRNA INKA) na dobu určitou, a to od 01.04.2021 do
31.12.2021 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazena
náhrada za bezesmluvní užívání části st. p. 114 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.01.2021
do 31.03.2021 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2021-188/5
p. p. 322/1 a p. p. 1965/3, obě k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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 – RŮZNÉ
RM_2021-189/5
p. p. 2140, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2140 (cca 335,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Dlouhá, společnosti
POPAS CZ, s. r. o., k umístění lešení se zábranou (oprava střechy a balkonů u domu čp. 582-584)
na dobu určitou, a to od 30.03.2021 do 15.11.2021.
RM_2021-190/5
p. p. 2074/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 2074/1 (cca 12,00 m2) v k. ú.
Trutnov s
za následujících podmínek:
 pozemek bude užíván výhradně k rozšíření stávajícího sjezdu z p. p. 2067/7 v k. ú. Trutnov
v majetku žadatele na komunikaci Dělnická (p. p. 2074/1 v k. ú. Trutnov) v majetku města Trutnova,
 následnou údržbu a veškeré opravy stavby (sjezdu) bude provádět stavebník na vlastní náklady,
 provedené úpravy na pozemku budou součástí pozemku, stavebník nebude mít k pozemku
(který tvoří veřejné prostranství) žádná zvláštní práva,
 stavebník před podpisem této smlouvy doloží potvrzení Technických služeb Trutnov s. r. o., že
stav komunikace (chodníku podél p. p. 2067/7 v k. ú. Trutnov, který byl při stavbě opěrné zídky, parkovací plochy a přístřešku na auto poškozen) je bez závad a že uhradil platbu za zábor
pozemku po dobu stavby.
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RM_2021-191/5
p. p. 2081/5, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
nerealizování usnesení RM_2021-56/2 (odstoupení ze strany žadatele).
RM_2021-192/5
p. p. 2863 a p. p. 2931, 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. 2863 a p. p. 2931 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 3,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-193/5
p. p. 1865/4 a p. p. 2327/14, 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 20,00 m2 za jednotkovou cenu 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-194/5
st. p. 5973 a další, 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 podzemního vedení VN a trubky HDPE na části st. p. 5973,
p. p. 2561/2, p. p. 2213/15, p. p. 2227/3, p. p. 2213/2 a p. p. 108/3 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 282,00 m2 za jednotkovou cenu 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-195/5
p. p. 1585/1 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 nového vrchního vedení a stožáru na části
p. p. 1585/1, p. p. 529/8, p. p. 438/2, p. p. 447/1, p. p. 529/9 a p. p. 1439 v k. ú. Poříčí u Trutnova
v celkovém rozsahu cca 549,00 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 č. 2019-1144/22 ze 04.11.2019.
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BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-196/5
Krakonošovo nám. čp. 129, č. b. 5
Rada města Trutnova
bere na vědomí,
*01.01*
že dojde k přechodu nájmu bytu Krakonošovo nám. 129, č. b. 5, o vel. 1+1, z nájemce
na nezletilé děti
a
, bytem
, za měsíční nájemné ve výši
4.995,00 Kč, kdy nová nájemní smlouva bude uzavřena od 31.12.2020 do 20.06.2033.
RM_2021-197/5
Žádost o prodloužení zapůjčení holobytu (
)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244, č. 1, o vel. 0+1,
, trv. bytem
, na dobu určitou od 29.03.2021 do 29.09.2021. Pokud se
na základě vyzvání Domova pro seniory, Dolní Zámek, Teplice nad Metují, nenastěhuje,
nebude
nadále prodlužována nájemní smlouva na holobyt č. 1,
Na Dvorkách čp. 244.
doporučuje
*02.01*
, trv. bytem
, aby, pokud bude vyzván Domovem
pro seniory, Dolní Zámek, Teplice nad Metují, se nastěhoval do jejich zařízení.
RM_2021-198/5
"Zásady č. 1/2018 Postup při pronájmu obecních bytů" – úprava Článku 6 Výběrové řízení
na pronájem bytu
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
s účinností od 01.04.2021 změnu „Zásad č. 1/2018 Postup při pronájmu obecních bytů“, upravený
Článek 6 – Výběrové řízení na pronájem bytu (3) dle předloženého znění.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2021-199/5
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Úklid společných prostor městských bytových domů” – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Úklid společných prostor městských bytových domů“,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise ve složení: Ing. Petr Gaisler,
,
, a náhradnice
, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Eichler, Ing. Petr Gaisler, Ing. Štěpánka Musilová,
,
, a náhradnice Bc. Soňa Mazalová,
,
k provádění běžných úkonů v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k hodnocení nabídek,
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k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti
účastníků výběrového řízení a k posouzení, zda jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní
důvody vyloučení účastníků výběrového řízení, to vše včetně všech úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že u účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků výběrového řízení navržených komisí k vyloučení
z účasti ve výběrovém řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny obligatorní důvody
k jejich vyloučení z účasti ve výběrovém řízení.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2021-200/5
Pult centralizované ochrany
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření příkazní smlouvy č. 248/21/TU s příkazcem AQUAVIT spol. s r. o., Trutnov, Rudolfa Frimla 856, na připojení objektu na adrese Rudolfa Frimla 856, Trutnov, na pult centralizované ochrany
od 01.04.2021.
RŮZNÉ
RM_2021-201/5
VZ "Rekonstrukce kina Vesmír" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce kina Vesmír“, systémové
číslo VZ: P21V00000016, a to formou otevřeného řízení,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
jmenování komise pro zpřístupnění nabídek v elektronické podobě ve složení: Mgr. Petra Synková,
paní Monika Vídeňská,
, advokát,
*01.04*
jmenování hodnotící komise: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. David Jelínek, MgA. Libor Kasík,
Ing. arch. Michal Rosa, Mgr. Petra Synková, 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.
pověřuje
*02.01*
, advokáta, 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_2021-202/5
Znak města Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s použitím znaku města Trutnova na pozvánky pro sjezd Sběratelů a přátel exlibris.
RM_2021-203/5
Přehled případů vrácení poplatků za ztrátu parkovacích lístků 2020
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
posouzení a rozhodnutí ředitele Městské policie Trutnov o žádosti o navrácení poplatků za ztráty
parkovacích lístků při parkování na parkovištích vybavených závorovým systémem a jeho vrácení
z důvodu hodných zvláštního zřetele v roce 2020.
RM_2021-204/5
Kasační stížnost
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č.j.
, ve věci pokuty za opožděné tvrzení daně uložené Finančním úřadem pro Královéhradecký kraj,
Územním pracovištěm v Trutnově, č.j.
.
RM_2021-205/5
Pohledávky příspěvkových a obchodních společností města Trutnova
Rada města Trutnova
ukládá
*01.01*
ředitelům všech příspěvkových organizací města Trutnova a jednatelům obchodních společností
založených městem Trutnovem zpracovat přehled pohledávek, které jsou po splatnosti déle jak
6 měsíců vč. dosavadního způsobu vymáhání pohledávek,
*01.02*
zpracované přehledy předložit nejpozději do 30.04. Odboru finančnímu Městského úřadu Trutnov.
Termín: 30.04.2021
RM_2021-206/5
Akční plán pro realizaci projektů v roce 2021 dle Strategického plánu rozvoje města Trutnova na období 2020-2025
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
Akční plán pro realizaci projektů v roce 2021 dle Strategického plánu rozvoje města Trutnova na
období 2020-2025.
RM_2021-207/5
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 22.03.2021 od 9:00 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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