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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-250/7
Dlouhá čp. 573
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 573 Dlouhá ul. v Trutnově 4, umístěné v 1. NP o celkové výměře 94,10 m2 (1 místnost 91,60 m2 a sociální zařízení
o celkové výměře 2,50 m2), společnosti MODERNÍ DŮM s. r. o., IČ 08502765, na dobu určitou
dalších 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení kontaktního místa pro firemní prezentaci výrobků a poskytování souvisejících komplexních služeb spojených s výrobou garážových vrat, rolet a žaluzií. 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 nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2013 Sb., o hazardních hrách ve
znění pozdějších předpisů.
RM_2021-251/7
Školní čp. 151 (Galerie draka)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru výpůjčky nebytových prostor v čp. 151 Školní ul. v Trutnově, umístěných
v 1. PP a 1. NP o celkové výměře 241,50 m2 (v 1. PP schodiště 10,97 m2, chodba 16,96 m2, WC
personál 1,82 m2, WC – předsíň s úklidovou skříní 2,37 m2, prezentační místnost 35,87 m2, místnost obsluhy 20,47 m2, místnost živlů 53,49 m2, místnost u rytířského stolu 53,79 m2, v 1. NP
chodba 10,98 m2, hlavní vstup 4,46 m2, venkovní prostor – terasa východní 30,32 m2) spolku Trutnov – město draka z. s., IČ 26670003, na dobu určitou od 04.05.2021 do 04.05.2027 za účelem
provozování Galerie draka. Náklady za služby spojené s užíváním prostor hradí vypůjčitel.
bere na vědomí,
*02.01*
že v období od 01.01.2019 do 03.05.2021 užíval spolek Trutnov – město draka z. s., IČ 26670003,
nebytové prostory v čp. 151 Školní ul. v Trutnově, umístěné v 1. PP a 1. NP o celkové výměře
241,50 m2 (v 1. PP schodiště 10,97 m2, chodba 16,96 m2, WC personál 1,82 m2, WC – předsíň
s úklidovou skříní 2,37 m2, prezentační místnost 35,87 m2, místnost obsluhy 20,47 m2, místnost
živlů 53,49 m2, místnost u rytířského stolu 53,79 m2, v 1. NP chodba 10,98 m2, hlavní vstup
4,46 m2, venkovní prostor – terasa východní 30,32 m2) bezesmluvně.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-252/7
Odklad splátek nájemného za říjen až prosinec 2020 – revokace usnesení
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
usnesení č. RM 2020-988/19 bod 01.01 ze dne 26.10.2020 o odkladu splátek nájemného za měsíce říjen 2020 až prosinec 2020 dle smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, které město
Trutnov uzavřelo jako pronajímatel s nájemci působícími v městských objektech, kteří byli přímo
dotčeni omezením provozu na základě usnesení vlády České republiky vydaného z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2), se lhůtou splatnosti do konce března 2021, dle předloženého návrhu.
schvaluje
*02.01*
odklad splátek nájemného za měsíce říjen 2020 až prosinec 2020 dle smlouvy o nájmu prostor
sloužících podnikání, které město Trutnov uzavřelo jako pronajímatel s nájemci působícími v městských objektech, kteří byli přímo dotčeni omezením provozu na základě usnesení vlády České
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republiky vydaného z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
(označovaný jako SARS CoV-2), se lhůtou splatnosti do konce června 2021, dle předloženého
návrhu.
ukládá
*03.01*
Ing. Musilové, vedoucí Odboru majetku města, informovat dotčené subjekty o tomto rozhodnutí
orgánu města.
Termín: 19.04.2021
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-253/7
p. p. 884/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 884/1 (cca 6,00 m 2) v k. ú. Trutnov
k izolaci stěny garáže. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
nedoporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit prodej části p. p. 884/1 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov
.
RM_2021-254/7
p. p. 1637/4 a další, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 1637/4 (55,00 m2), p. p. 1637/3 (289,00 m2)
a st. p. 591 (263,00 m2), jejíž součástí je stavba bez čp./č. e. – jiná stavba, vše v k. ú. Horní Staré
Město,
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-255/7
část p. p. 299, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 299 (20,00 m 2) v k. ú. Lhota u Trutnova
za účelem zřízení sjezdu z p. p. 298/2 v k. ú. Lhota u Trutnova za roční nájemné 300,00 Kč/rok na dobu určitou 2 roky.
schvaluje
*02.01*
ukončení nájemního vztahu dohodou k části p. p. 299 v k. ú. Lhota u Trutnova se společností Lesy
a parky Trutnov s.r.o., kde nově pronajímaná výměra p. p. 299 bude 2 100,00 m2,
*02.02*
podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 013 010 na pronájem části p. p. 299 (548,00 m2) v k. ú.
Lhota u Trutnova. Komunikace bude nadále sloužit jako veřejná cesta.
RM_2021-256/7
část p. p. 648/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 648/1 (9 750,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let společnosti KRÁKORKA a.s., za účelem provozování kamenolomu tj. těžbě, popř.
zpracování červeného pískovce za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok za stávajících podmínek nájemní smlouvy.
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RM_2021-257/7
část p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2189/28 (44,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let paní
jako zahrádku za roční nájemné 300,00 Kč/rok za
stávajících podmínek nájemní smlouvy a s tím, že se povoluje oplocení zahrádky.
RM_2021-258/7
část p. p. 2656/27, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2656/27 (12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let
k zajištění přístupu na vlastní nemovitost (schůdky) a k údržbě
pozemku za roční nájemné 300,00 Kč/rok.
RM_2021-259/7
část p. p. 2013/8, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2013/8 (cca 200,00 m 2) v k. ú. Trutnov na
dobu určitou 5 let Společenství vlastníků jednotek Švédská 463, 464 v Trutnově, jako odstavnou
plochu u domu za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok.
RM_2021-260/7
část 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 20,00 m 2) v k. ú. Bohuslavice nad
Úpou na dobu určitou 5 let
k umístění přístřešku na auto za nájemné ve
výši 300,00 Kč/rok.
RM_2021-261/7
část p. p. 2013/8, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2013/8 (164,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let
k zahrádkářským účelům a k umístění kolny a pergoly za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok zahrádky (146,00 m2) a ve výši 20,00 Kč/m2/rok za pozemek pod
kolnou (9,00 m2) a pergolou (9,00 m2). Jakákoliv další výstavba a výsadba stromů nejsou povoleny.
RM_2021-262/7
p. p. 1837/44, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1837/44 (celkem cca 37,00 m2) v k. ú. Trutnov
na dobu neurčitou
ke zřízení sjezdu (cca 7,00 m2) a k údržbě pozemku (cca
2
30,00 m ) za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů
není povolena.
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RM_2021-263/7
p. p.
, p. p. 200/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 200/3 (413,00 m2) nebo její část nutnou pro vybudování
parkovacích stání, v k. ú. Poříčí u Trutnova
. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
schvaluje
*02.01*
zřízení úplatného věcného břemene chůze a jízdy na části p. p.
(v šíři 3,00 m podél budoucích nemovitostí žadatelů) ve prospěch st. p.
, jejíž součástí je budova čp.
, st. p.
,
jejíž součástí je budova čp.
a st. p.
, jejíž součástí je budova bez čp./č. e., vše v k. ú.
Poříčí u Trutnova, za jednotkovou cenu ve výši 40,00 Kč/m2 + DPH. Náklady spojené se zřízením
věcného břemene hradí oprávněný. Smlouva bude uzavřena s
po nabytí vlastnictví ke st. p.
, st. p.
a st. p.
v k. ú. Poříčí u Trutnova.
nedoporučuje zastupitelstvu města
*03.01*
schválit prodej p. p.
(180,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
.
RM_2021-264/7
p. p. 1408/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat oplocenou část p. p. 1408/3 (cca 112,00 m2 – přesná výměra
bude zjištěna po zaměření geodetem) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k rozšíření
vlastních pozemků.
bere na vědomí
*02.01*
nerealizování usnesení RM č. 2021-23/1 (odstoupení od žádosti ze strany žadatele).
RM_2021-265/7
p. p. 1408/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat oplocenou část p. p. 1408/3 (cca 36,00 m2 – přesná výměra
bude zjištěna po zaměření geodetem) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k rozšíření
vlastních pozemků.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2021-266/7
Protivítr-Invest s.r.o. – prodloužení termínu
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodloužení termínu pro vydání stavebního povolení pro II. etapu stavby bytových domů
spol. Protivítr-Invest s.r.o., nejpozději do 31.07.2021.
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RM_2021-267/7
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup p. p.
(5 771,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník od
cenu ve výši 84.000,00 Kč.

za kupní

POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-268/7
p. p. 516/3, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 516/3 (cca 15,00 m2) 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_2021-269/7
p. p. 352/10, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem 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 výši 2,00 Kč/m2/rok a 16,00 m2
k umístění stávající stavební buňky za nájemné ve výši 10,00 Kč/m 2/rok s tím, že jakákoliv další
výstavba či výsadba stromů není povolena.
RM_2021-270/7
p. p. 368/2, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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).
RM_2021-271/7
st. p. 26/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 26/1 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
(KVĚTINOVÉ STUDIO MERCI DECOR) k vystavení zboží před obchodem na dobu určitou, a to od 13.04.2021 do 31.12.2021 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2021-272/7
část p. p. 191/1, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 191/1 v k. ú. Starý Rokytník
– pastvě.

k zemědělským účelům
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RM_2021-273/7
část p. p. 945/7 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 945/7, p. p. 945/6, p. p. 945/5, p. p. 945/4 a p. p. 945/3 (cca 2 000,00 m2) ani
části p. p. 2502/1 (cca 1 000,00 m2) vše v k. ú. Trutnov na deponii materiálu
s tím, že pozemek musí být vyklizen do 30.04.2021.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2021-274/7
p. p. 512/1, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 512/1 v k. ú. Bohuslavice nad Úpou v majetku Zemědělského družstva Velké Svatoňovice, za účelem umístění
stavby „Veřejného osvětlení v ulici Adamovská, Trutnov“ v rozsahu 38,00 m 2. Jednorázová úplata
činí 1.500,00 Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-275/7
p. p. 2263 a p. p. 611/2, 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. 2263 a p. p. 611/2 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 318,00 m2 s tím, že budou dodrženy podmínky spol. Lesy a parky
Trutnov s.r.o. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-276/7
p. p. 1329/3 a další, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Smart Hurka s. r. o., spočívajícího
v právu uložení a provozování dešťové kanalizace a podzemního vedení SEK (přeložka CETIN) na
části p. p. 1329/3, p. p. 1845/1 a p. p. 1866/1 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu cca
363,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-277/7
p. p.
a p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p.
v k. ú. Trutnov v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodního řadu, vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p.
a části p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 376,00 m2 s tím, že při zásahu do povrchu komunikace bude provedena řádná oprava
v celé šíři komunikace, přechod přes komunikaci pouze protlakem, krajnice komunikace zpevněna
inertním materiálem. V nezpevněném terénu po zásahu bude uvedeno do původního stavu. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávnění.
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RM_2021-278/7
p. p.
a p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p.
a st. p.
v k. ú. Trutnov v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní na
části p. p.
a části p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 18,00 m2 s tím, že při
zásahu do povrchu komunikace bude provedena řádná oprava v celé šíři komunikace, přechod
přes komunikaci pouze protlakem, krajnice komunikace zpevněna inertním materiálem. V nezpevněném terénu po zásahu bude uvedeno do původního stavu. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 +
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2021-279/7
část p. p. 2081/6, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o výpůjčce č. 300 024 uzavřené se společností Protivítr–Invest
s.r.o., kterým dojde k ukončení výpůjčky k části p. p. 2090/21 (85,00 m 2), části p. p. 2090/15
(78,00 m2) a k části p. p. 2081/6 (80,00 m2), vše v k. ú. Trutnov. Nemovitost bude užívána za účelem vybudování chodníku. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-280/7
Žádost o prodloužení zapůjčení holobytu (
)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244, č. b. 4, o vel. 0+1, pro
tem
,
, na dobu určitou od 02.05.2021 do 02.05.2022.
RM_2021-281/7
Žádost o zapůjčení holobytu (
)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244, č. b. 9, o vel. 0+1, pro
bytem
, na dobu určitou 6 měsíců.

, trv. by-

, trv.

RŮZNÉ
RM_2021-282/7
VZ "Obnova oken budovy Školní 13, Trutnov – 2. etapa" – schválení výsledku výběrového
řízení
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Obnova oken budovy Školní 13, Trutnov
– 2. etapa“, systémové číslo VZ: P21V00000005.
pověřuje
*02.01*
Ing. Jelínka, zástupce vedoucího Odboru rozvoje města, k podepsání písemností s tím souvisejících.
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RM_2021-283/7
Pravidla pro zveřejňování příspěvků v Radničních listech města Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pravidla pro zveřejňování příspěvků v Radničních listech města Trutnova v předloženém znění.
RM_2021-284/7
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o technické podpoře – Mapový server města Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o technické podpoře – Mapový server města Trutnova.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění uzavření dodatku č. 3 Smlouvy
o technické podpoře – Mapový server města Trutnova.
RM_2021-285/7
Zapojení MŠ a ZŠ do projektu Královéhradeckého kraje
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zapojením Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536, dále Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov a Mateřské školy, Trutnov, do projektu Potravinová pomoc
dětem v Královéhradeckém kraji V – obědy do škol pro školní rok 2021/2022 dle předloženého
návrhu.
RM_2021-286/7
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 24.03.2021 k podaným žádostem o umístění v domech s pečovatelskou službou (DPS) a ke změnám na pořadníku žadatelů dle předloženého návrhu,
*01.02*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v DPS dle předloženého návrhu,
*01.03*
žádost
o přestěhování v rámci DPS Tichá 529 dle předloženého návrhu.
RM_2021-287/7
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 19.04.2021 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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