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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-467/11
Školní čp. 13
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít nájemní smlouvu na pronájem prostor sloužících podnikání,
umístěných v II. PP v čp. 13 ve Školní ul. v Trutnově, o celkové výměře 70,00 m 2, (sklad 19,50 m2,
sklad 14,00 m2, sklad 11,40 m2, chodba 24,30 m2) s
, IČ 47456345, na
dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení
skladu elektromateriálu. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání
k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz
ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů.
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RM_2021-468/11
Školní čp. 13
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v čp. 13 Školní ul. v Trutnově, umístěného
v suterénu budovy o celkové výměře 62,20 m2 (1 místnost) se spolkem Trutnov – město draka,
z. s., IČ 26670003, dohodou ke dni 29.06.2021.
ukládá
*02.01*
, ředitelce Základní umělecké školy Trutnov, zajistit uzavření dohody o ukončení
smlouvy o výpůjčce dle bodu 01.01.
Termín: 29.06.2021
souhlasí
*03.01*
se zveřejněním záměru výpůjčky nebytových prostor v čp. 13 Školní ul. v Trutnově, umístěných
v suterénu budovy o celkové výměře 80,00 m2 (1 místnost) spolku Trutnov – město draka, z. s.,
IČ 26670003, na dobu určitou 5 let od 01.07.2021, za účelem zřízení skladu Galerie draka. Náklady za služby spojené s užíváním prostor hradí vypůjčitel.
RM_2021-469/11
Krakonošovo nám. čp. 23 (bývalá prádelna)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít nájemní smlouvu na pronájem prostor sloužících podnikání,
umístěných v I. NP v čp. 23 Krakonošovo nám. v Trutnově, o celkové výměře 18,00 m2, (1 místnost – bývalá prádelna) s
, Krakonošovo nám. 23, Trutnov, na dobu určitou
5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení skladu nářadí. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů.
RM_2021-470/11
Palackého čp. 79
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru výpůjčky nebytových prostor v čp. 79 v Palackého ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 16,00 m2 (1 prodejna 15,60 m2 a 2 výlohy o celkové výměře
0,40 m2) spolku H-kvintet, z.s., IČ 60152621, na dobu určitou od 01.07.2021 do 30.09.2021, za
účelem uložení hudební aparatury. Náklady za služby spojené s užíváním prostor hradí půjčitel.
RM_2021-471/11
Školní čp. 13
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 13 Školní ul. v Trutnově, ze dne 20.04.2016,
ve znění pozdějších dodatků, společnosti Maveon – potravinářská s.r.o., IČ 04143884, z důvodu
porušení podmínek nájemní smlouvy.
ukládá
*02.01*
, ředitelce Základní umělecké školy Trutnov, zajistit podání výpovědi nájemní
smlouvy ze dne 20.04.2016, ve znění pozdějších dodatků, s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
Termín: 30.06.2021
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souhlasí
*03.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 13 Školní ul. v Trutnově, umístěných 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). Nájemní smlouva bude uzavřena na 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, 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 ve znění pozdějších předpisů.
RM_2021-472/11
Krakonošovo nám. čp. 23
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru výpůjčky prostor sloužících podnikání v čp. 23 Krakonošovo náměstí,
o celkové výměře 33,28 m2 (3 sklady o výměře: 23,37 m2, 5,62 m2, 4,29 m2) spolku Trutnov – město draka z. s., IČ 26670003, na dobu určitou 5 let od 01.09.2021, za účelem provozování skladu
spolku. Náklady za služby spojené s užíváním prostor hradí půjčitel.
RM_2021-473/11
Krakonošovo nám. čp. 72 (restaurace Radnice)
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
nemožnost řádného užívání prostor sloužících podnikání v čp. 72 Krakonošovo nám. v Trutnově
(restaurace Radnice) nájemcem na základě nájemní smlouvy č. 0376/O/M/20 uzavřené mezi městem Trutnovem a společností The Rocks s. r. o., IČ 05553351.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání
č. 0376/O/M/20 uzavřené mezi městem Trutnovem a společností The Rocks s. r. o., IČ 05553351,
na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 72 Krakonošovo nám. v Trutnově, umístěných
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)
a předzahrádky na části p. p. 2675 o výměře 207,00 m2, kterým bude odložen počátek doby nájmu
do období po provedení úprav nutných k řádnému užívání, nejdéle však do 01.01.2022.
ukládá
*03.01*
Ing. Musilové, vedoucí Odboru majetku města, činit další kroky k zajištění uvedení prostor sloužících podnikání do stavu umožňujícího řádné užívání v souladu s nájemní smlouvou.
Termín: 30.09.2021
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-474/11
Bulharská čp. 65
Rada města Trutnova
bere na vědomí a souhlasí
*01.01*
se zpětvzetím výpovědi a žádosti o ukončení nájemní smlouvy č. 202007 ve výpovědní době, podané dne 16.03.2021 nájemcem
, IČ 74007921.
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schvaluje
*02.01*
převod nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 65 Bulharská v Trutnově, umístěné
v 1. a 2. NP o celkové výměře 113,40 m2 (v 1. NP: 1 prodejna 109,10 m2 a 2 výlohy o celkové výměře 2,00 m2, ve 2. NP: WC 1,20 m2 a umývárna 1,10 m2), ze stávajícího nájemce,
, IČ 74007921, na společnost SAM 73 APPAREL s.r.o., IČ 27115411, za stejných
smluvních podmínek, za nájemné ve výši 230.000,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 01.06.2021, za účelem provozování prodejny sportovního
oblečení a obuvi pro volný čas. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících
podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostorách sloužících podnikání nebude povolen
provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů.
RM_2021-475/11
Jihoslovanská čp. 32
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 32 Jihoslovanská ul.
v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 22,20 m2 (2 místnosti 6,00 m2 a 16,20 m2) s
, IČ 86902725, na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši 15.074,00 Kč/rok včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování skladu 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.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-476/11
p. p.
, p. p.
, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města směnit p. p.
p. p.
(cca 135,00 m2) v majetku

(95,00 m2) v majetku města Trutnova za část

, vše v k. ú. Voletiny. Směna proběhne bez finančního vyrovnání. Náklady spojené s převodem hradí žadatelé.
RM_2021-477/11
p. p. 32/1, k. ú. Studenec u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 32/1 (cca 320,00 – 350,00 m2) v k. ú. Studenec
u Trutnova
k rozšíření vlastních pozemků (zahrada). Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-478/11
p. p. 19, k. ú. Studenec u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 19 (180,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova
jako zahradu a pozemek pod domem. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2021-479/11
p. p. 1500, k. ú. Kohoutov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 1500 (557,00 m2) v k. ú. Kohoutov
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-480/11
p. p. 1717/7, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1717/7 (cca 17,00 m2) v k. ú. Trutnov spol. ČEZ
Distribuce, a. s., k vybudování nové trafostanice. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-481/11
p. p. 5/11, k. ú. Volanov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 5/11 (560,00 m2) v k. ú. Volanov
k rozšíření vlastních pozemků (zahrada). Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-482/11
p. p. 341/2, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s obecným zveřejněním záměru města prodat část
cca 2,00 m) v k. ú. Oblanov za kupní cenu min. ve
dem hradí kupující,
*01.02*
s obecným zveřejněním záměru města prodat část
cca 2,00 m) v k. ú. Oblanov za kupní cenu min. ve
dem hradí kupující.

p. p. 341/2 (cca 59,00 m2 – šíře pozemku je
výši 300,00 Kč/m 2. Náklady spojené s převop. p. 341/2 (cca 79,00 m2 – šíře pozemku je
výši 300,00 Kč/m 2. Náklady spojené s převo-

POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-483/11
p. p. 1507/14, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 950 884 na pronájem části p. p. 1507/14 (32,00 m2) v k. ú. Trutnov,
uzavřené s
dohodou ke dni 31.07.2021.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1507/14 (cca 32,00 m 2) v k. ú. Trutnov 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. Je povoleno oplocení pozemku.
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RM_2021-484/11
p. p. 602/29, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 260 037 na pronájem p. p. 602/29 (405,00 m2) v k. ú. Trutnov, uzavřené s
z důvodu úmrtí nájemce.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 602/29 (405,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m 2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2021-485/11
p. p. 138/4, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
podání výpovědi
z nájemní smlouvy č. 016 054 na pronájem části p. p. 138/4
(600,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova ze strany pronajímatele s tříměsíční výpovědní lhůtou.
souhlasí
*02.01*
s obecným zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 138/4 (cca 600,00 m 2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova jako zahradu na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši minimálně 3,00 Kč/m2/rok.
neschvaluje
*03.01*
pronájem části p. p. 138/4 (cca 600,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k zahrádkářským účelům a k umístění kůlny.
RM_2021-486/11
p. p. 1389/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1389/1 (cca 40,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že pozemek nesmí být oplocen a nesmí být zamezen přístup
k sousednímu pronajatému pozemku. Jakákoliv výstavba či výsadba není povolena. O tuto část
pozemku bude rozšířen stávající pronájem.
RM_2021-487/11
p. p. 1389/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1389/1 (cca 256,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let
, z toho 179,00 m2 k zahrádkářským
účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok, 24,00 m2 k umístění chatky a 23,00 m2 k umístění dvou
kůlen za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok a 30,00 m2 k rekreačním účelům (tato část pozemku
nebude oplocena) za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok. Pronajatá část pozemku bude po dobu
nájmu oplocena (kromě části o výměře cca 30,00 m2, která bude užívána k rekreačním účelům).
Jakákoliv další výstavba či výsadba není povolena.
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RM_2021-488/11
p. p. 195/4, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 013 052 ve znění dodatku č. 1 na pronájem p. p. 195/4 (207,00 m2)
v k. ú. Poříčí u Trutnova uzavřené s
z důvodu úmrtí nájemce.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 195/4 (207,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let
, z toho 132,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve
2
2
výši 3,00 Kč/m /rok a 75,00 m k umístění stávající kůlny a dřevníků za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů není povolena.
RM_2021-489/11
p. p. 231/2, k. ú. Studenec u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 231/2 (cca 1,00 m 2) v k. ú. Studenec u Trutnova na dobu určitou do 31.10.2031 společnosti Vodafone Czech Republic a. s., k umístění stávajícího stožáru s trafem za nájemné ve výši 100,00 Kč/m2/rok.
RM_2021-490/11
p. p. 65/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova a další
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 65/1 (14 738,00 m2), st. p. 1048 (15,00 m2),
st. p. 1049 (16,00 m2), st. p. 1055 (16,00 m2), st. p. 1181 (9,00 m2), st. p. 1315 (22,00 m2),
st. p. 1324 (22,00 m2), st. p. 1369 (16,00 m2), st. p. 1432 (17,00 m2), st. p. 1438 (16,00 m2),
st. p. 1460 (25,00 m2), st. p. 1476 (17,00 m2), st. p. 1481 (26,00 m2), p. p. 124/9 (405,00 m2),
p. p. 1707 (353,00 m2), p. p. 1199/1 (2 345,00 m2), p. p. 1199/2 (970,00 m2), p. p. 1197/3
(234,00 m2), st. p. 1201 (22,00 m2), p. p. 1350/3 (205,00 m2), p. p. 1358/2 (406,00 m2), p. p. 1358/3
(320,00 m2) vše v k. ú. Poříčí u Trutnova, p. p. 1135/1 (3 396,00 m2), p. p. 1307/1 (6 006,00 m2),
st. p. 355 (28,00 m2), p. p. 1098/3 (2 424,00 m2), st. p. 321 (16,00 m2), st. p. 328 (21,00 m2),
p. p. 1150/2 (1 950,00 m2), p. p. 1158 (7 247,00 m2), st. p. 299 (17,00 m2), st. p. 337 (10,00 m2),
st. p. 326 (15,00 m2), st. p. 327 (16,00 m2), st. p. 330 (21,00 m2) vše v k. ú. Voletiny na dobu neurčitou, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Poříčí Trutnov k zahradnickým účelům
ve smyslu organizačního řádu Českého zahrádkářského svazu za nájemné ve výši 0,30 Kč/m2/rok.
RM_2021-491/11
p. p. 2656/422, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2656/422 (cca 40,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu určitou 5 let
za účelem vybudování sjezdu k rodinnému domu na p. p. 2656/562 za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
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RM_2021-492/11
p. p. 933/20, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 933/20 (cca 40,00 m2) v k. ú. Horní Staré
Město na dobu určitou 5 let
k vybudování chodníku za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2021-493/11
p. p. 200/2 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 200/3 (413,00 m2) nebo její části nutné pro vybudování parkovacích stání,
v k. ú. Poříčí u Trutnova
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve
2
výši 1.500,00 Kč/m . Součástí prodeje budou 2 vzrostlé stromy za cenu ve výši 26.080,00 Kč. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Do doby nabytí vlastnictví ke st. p. 192/3, st. p. 192/4
a st. p. 192/6 v k. ú. Poříčí u Trutnova bude s žadateli uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-494/11
p. p. 1408/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej oplocené části p. p. 1408/3, včetně pozemku před garáží (cca 112,00 m2 – přesná
výměra bude zjištěna po zaměření geodetem) v k. ú. Poříčí u Trutnova
za
2
kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 450,00 Kč/m k rozšíření vlastních pozemků. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-495/11
p. p. 1408/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej oplocené části p. p. 1408/3 (cca 36,00 m2 – přesná výměra bude zjištěna po zaměření geodetem) v k. ú. Poříčí u Trutnova
za kupní cenu v místě a čase
obvyklou ve výši 450,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
RM_2021-496/11
p. p. 37/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 37/3 (277,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
RM_2021-497/11
p. p. 405, p. p. 378/4, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 405 ani části p. p. 378/4, obě v k. ú. Trutnov,

.

.
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POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-498/11
p. p. 1501/4, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1501/4 (cca 710,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
, z toho 15,00 m2 k umístění dvou kotců a 18,00 m2 k umístění kůlny (technické zázemí)
za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok a 677,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
5,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2021-499/11
p. p. 913/2, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 913/2 (cca 32,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova na dobu neurčitou
za účelem rozšíření vjezdu (+ část pozemku bude vyštěrkovaná) za nájemné
ve výši 3,00 Kč/m2/rok.
RM_2021-500/11
p. p. 199/2, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 199/2 (cca 330,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu určitou 5 let
, z toho 8,00 m2 k umístění chatky za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok a 322,00 m2
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či
výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2021-501/11
st. p. 4872, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem st. p. 4872 (cca 64,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 2 roky společnosti ZERO
TRUTNOV I, s. r. o., k umístění prodejního stánku (potraviny) – podnikatelská činnost za nájemné
ve výši 600,00 Kč/m2/rok.
RM_2021-502/11
p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2189/28 (cca 58,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba,
výsadba stromů či parkování není povoleno.
RM_2021-503/11
p. p. 2227/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/1 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
k umístění reklamního stojanu (ZMRZLINA) na dobu určitou, a to od 11.06.2021 do 30.09.2021 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazena náhrada za bezeStránka 12 z 24

smluvní užívání části p. p. 2227/1 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská v termínu od
30.05.2021 do 10.06.2021 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2021-504/11
p. p. 2213/18 a p. p. 39/2, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/18 (cca 7,00 m2) a části p. p. 39/2 (cca 7,00 m2) obě v k. ú. Trutnov, ul.
Na Struze,
k umístění zahrádky (bistro stolky a posezení) na dobu určitou,
a to do 30.09.2021 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den.
bere na vědomí
*02.01*
prominutí úhrady nájemného ve výši 672,00 Kč za období od 30.05.2021 do 30.06.2021
dle usnesení RM č. 2021-113/3 ze dne 08.02.2021.
RM_2021-505/11
p. p. 577 a p. p. 55/1, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení č. 2021-304/8 ze dne 19.04.2021 nebylo realizováno z důvodu na straně
.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2021-506/11
p. p.
a další, k. ú. Babí
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pacht p. p.
(5 059,00 m2), p. p.
(2 019,00 m2), p. p.
(4 331,00 m2), p. p.
2
2
(3 584,00 m ) a části p. p.
(15 310,00 m ) vše v k. ú. Babí na dobu neurčitou
k zemědělské činnosti (p. p.
v k. ú. Babí), k sečení a pastvě za pachtovné ve výši
0,20 Kč/m2/rok. Pachtýř umožní přístup podél hřbitovní zdi zaměstnancům Lesů a parků
Trutnov s. r. o., z důvodu údržby. Pozemek č.
v k. ú. Babí nesmí být směrem od silnice
oplocen.
RM_2021-507/11
p. p. 1983/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 1983/1 (cca 42,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Pražská, společnosti STAVEBNĚ
DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o., k umístění lešení (oprava a nátěr fasády domu čp. 390) na dobu
určitou, a to do 02.07.2021.
RM_2021-508/11
p. p. 1791/4, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 1791/4 (cca 14,00 m2) v k. ú. Trutnov, Sluneční stráň,
k umístění lešení (zateplení fasády a výměna oken u domu čp. 155) na dobu určitou, a to do
17.06.2021.
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RM_2021-509/11
p. p. 2090/1 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 kabelového vedení NN a přípojkové skříně na části p. p. 2090/1,
p. p. 2090/26, p. p. 2132/5, p. p. 2090/46 a p. p. 2087/7 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca
40,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-510/11
p. p. 788/39, k. ú. Studenec 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. 788/39 v k. ú. Studenec
u Trutnova v celkovém rozsahu cca 45,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-511/11
p. p. 189/16, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch st. p. 224 v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování splaškové kanalizační přípojky na části p. p. 189/16 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu cca
12,00 m2. Jednotková cena činí 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2021-512/11
p. p. 1213 a p. p. 1282, k. ú. Kocbeře
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p. 1214 a st. p. 188 v k. ú. Kocbeře v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní
přípojky na části p. p. 1213 a p. p. 1282 v k. ú. Kocbeře v celkovém rozsahu cca 63,00 m 2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH s tím, že budou dodrženy podmínky spol. Lesy a parky Trutnov
s. r. o. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2021-513/11
p. p.
, k. ú. Kocbeře
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova spočívajícího ve služebnosti
cesty a stezky na části p. p.
(cca 12,00 m2) v k. ú. Kocbeře, které jsou ve vlastnictví
. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
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RM_2021-514/11
p. p. 2327/1 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. 2327/1, p. p. 1919/41
a p. p. 1875/2 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 290,00 m2 za jednotkovou cenu 66,66 Kč/m2
+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-515/11
p. p. 2656/419, 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. 2656/419 v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu cca 10,00 m2 za jednotkovou cenu 66,66 Kč/m2 + DPH s upozorněním na křížení s veřejným osvětlením. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
RM_2021-516/11
p. p. 2085/42, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti SERVICE TRADING s. r. o., spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na části p. p. 2085/42 v k. ú. Trutnov
v rozsahu cca 4,50 m2 za jednotkovou cenu ve výši 133,33 Kč/m2 + DPH a přípojky zemního vedení kabelů SEK v rozsahu cca 4,00 m2 za jednotkovou cenu ve výši 66,66 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-517/11
p. p. 2863, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p. 2656/34 v k. ú. Trutnov v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní a kanalizační
přípojky na části p. p. 2863 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 24,00 m 2 s tím, že oprava asfaltu bude provedena na každou stranu 1,00 m od výkopu. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 +
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2021-518/11
p. p. 2135/9 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Telco Pro Services, a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování nového optického vedení na části p. p. 2135/9, p. p. 2058/42,
p. p. 2074/1, p. p. 2062/1, p. p. 2062/2, p. p. 2081/16 a p. p. 2775 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 370,00 m2 za jednotkovou cenu 66,66 Kč/m2 + DPH protlakem, s upozorněním na existenci zemního vedení veřejného osvětlení a dalších. Dotčené povrchy všech zpevněných ploch
budou opraveny v celé šíři. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2021-519/11
Pravidla pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na území města Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
Pravidla pro zřizování vyhrazených parkovacích míst pro držitele průkazek ZTP a ZTP/P dle předloženého znění.
RM_2021-520/11
Dohoda o provádění geologických prací
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s prováděním geologických prací společností GeoTec-GS, a.s., na p. p. 227, p. p. 215/3,
p. p. 218/1 a p. p. 522 v k. ú. Debrné a na p. p. 977/5 k. ú. Trutnov, p. p.903/1 v k. ú. Poříčí
u Trutnova v termínu červen až prosinec 2021 za účelem akce „Trutnov-st. hranice, D11 1109,
doplňující GTP“ s tím, že podmínky vstupu, prací na lesních pozemcích a zajištění náhrady případných škod budou min. 7 dnů předem písemně dohodnuty s nájemcem pozemků, společností
Lesy a parky Trutnov s.r.o.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-521/11
Žižkova čp. 476, č. b. 2
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na byt Žižkova čp. 476, Trutnov, č. b. 2, přízemí o vel. 1+1, s
na dobu určitou od 22.07.2021 do 22.07.2023 za měsíční nájemné 3.413,00 Kč.
Nájemní smlouva 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_2021-522/11
Zvonková čp. 462 (odepsání nevymahatelných pohledávek)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí zánik pohledávek:
 ve výši 4.757,90 Kč zbývající část poplatku z prodlení (příslušenství pohledávky) dle rozsudku
Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 14.04.1995,
 ve výši 39.367,00 Kč nezaplacená část nájemného a úhrad za služby za byt č. 4.0 v domě
čp. 462, ulice Zvonková v Trutnově za březen 1995 až srpen 1997 dle platebního rozkazu
Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 31.10.1997 s příslušenstvím, tvořeným
nevyčísleným poplatkem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 1.708,00 Kč,
 ve výši 44.783,00 Kč nezaplacené nájemné a úhrady za služby za byt č. 4.0 v domě čp. 462,
ulice Zvonková v Trutnově za září 2001 až říjen 2002 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově
sp. zn.
ze dne 31.05.2004 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem
z prodlení,
za byt Zvonková čp. 462, Trutnov 2, po
,
*01.02*
schválit odepsání pohledávek:
 ve výši 4.757,90 Kč zbývající část poplatku z prodlení (příslušenství pohledávky) dle rozsudku
Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 14.04.1995,
 ve výši 39.367,00 Kč nezaplacená část nájemného a úhrad za služby za byt č. 4.0 v domě
čp. 462, ulice Zvonková v Trutnově za březen 1995 až srpen 1997 dle platebního rozkazu
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Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 31.10.1997 s příslušenstvím, tvořeným
nevyčísleným poplatkem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 1.708,00 Kč,
 -ve výši 44.783,00 Kč nezaplacené nájemné a úhrady za služby za byt č. 4.0 v domě čp. 462,
ulice Zvonková v Trutnově za září 2001 až říjen 2002 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově
sp. zn.
ze dne 31.05.2004 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem
z prodlení,
za byt Zvonková čp. 462, Trutnov 2, po
.
RM_2021-523/11
Zvonková čp. 463 (odepsání pohledávek)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí nevymahatelnost pohledávek:
 ve výši 298.056,00 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle rozsudku OS Trutnov
,
 ve výši 198.511,00 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle platebního rozkazu OS Trutnov
,
 ve výši 188.917,00 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle rozsudku OS Trutnov
,
vůči dlužníkovi
za užívání bytu v domě Zvonková čp. 463, Trutnov 2, z důvodu splnění oddlužení dlužníka a osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení
v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny,
*01.02*
schválit odepsání pohledávky:
 ve výši 298.056,00 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle rozsudku OS Trutnov
,
 ve výši 198.511,00 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle platebního rozkazu OS Trutnov
,
 -ve výši 188.917,00 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle rozsudku OS Trutnov
,
vůči dlužníkovi
za užívání bytu v domě Zvonková čp. 463, Trutnov 2, z důvodu splnění oddlužení dlužníka a osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení
v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.
RM_2021-524/11
M. Gorkého čp. 262, č. b. 2
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, M. Gorkého čp. 262, č. b. 2,
2. podlaží o vel. 1+2 (kuchyň 8,55 m2, 1. pokoj 16,83 m2, 2. pokoj 15,75 m2, koupelna 1,98 m2, WC
0,80 m2, předsíň 4,20 m2 a sklep 3,85 m2, topení dálkové. Měsíční nájemné 3.410,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, vestavěná skříň, sporák, karma, regulace tepla 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, ohřev
TV 300,00 Kč/osoba, teplo 800,00 Kč/byt, 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.
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RM_2021-525/11
J. Roháče z Dubé čp. 450, č. b. 7 (žádost o přidělení bytu)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
přidělení bytu mimo „Zásady č. 1/2018 Postup při pronájmu obecních bytů“ na adrese J. R. z Dubé
čp. 450, č. b. 7, 4. NP, o vel. 1+2, za měsíční nájemné ve výši 3.745,00 Kč
, adresa pobytu
, kde bude nájemní smlouva na byt uzavřena na
dobu určitou od 01.06.2021 do 30.09.2021.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2021-526/11
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ malého rozsahu “Úprava fasády Trutnov, Palackého 107” – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu “Úprava fasády Trutnov, Palackého
107”,
*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 náhradníka,
, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Eichler, Ing. Štěpánka Musilová, Ing. Petr Gaisler,
a náhradníka
, k provádění běžných úkonů v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k hodnocení nabídek, 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_2021-527/11
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ malého rozsahu “Výměna oken památková zóna 2021” – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu “Výměna oken památková zóna
2021”,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
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*01.04*
jmenování komise ve složení: Ing. Petr Gaisler,
a náhradníka,
, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Eichler, Ing. Štěpánka Musilová, Ing. Petr Gaisler,
a náhradník
, k provádění běžných úkonů v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k hodnocení nabídek, 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_2021-528/11
MEBYS Trutnov s.r.o. – DOMOVNÍ ŘÁD – Pokyny pronajímatele pro užívání obecních domů,
bytů a nebytových prostor
Rada města Trutnova
pověřuje
*01.01*
společnost MEBYS Trutnov s.r.o., vydat „Domovní řád – Pokyny pronajímatele pro užívání obecních domů, bytů a nebytových prostor“ ve své kompetenci.
RM_2021-529/11
Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s uzavřením dodatku č. 2 k pojistné smlouvě číslo 7720975770 o navýšení pojistné částky
o 85.500,00 Kč/rok.
RM_2021-530/11
VZ „Výměna oken za účelem snížení energetické náročnosti objektu MŠ Horská, Trutnov“ –
schválení výsledku výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Výměna oken za účelem snížení energetické
náročnosti objektu MŠ Horská, Trutnov“, systémové číslo VZ: P21V00000044, konkrétně účastníka
PROPLAST K s. r. o., Polní 468, 549 02 Nové Město nad Metují, IČ 25950231, nabídková cena
412.897,53 Kč bez DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. PROPLAST K s. r. o., Polní 468, 549 02 Nové Město nad Metují, IČ 25950231,
2. PFT spol. s r.o., U Javůrkovy louky 567, 506 01 Jičín, IČ 49813587.
pověřuje
*02.01*
Ing. Musilovou, vedoucí Odboru majetku města, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné smlouvy,
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*02.02*
Ing. Musilovou, vedoucí Odboru majetku 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.
RŮZNÉ
RM_2021-531/11
Dodatek č. 3 ke smlouvě na stavbu "Rekonstrukce a dostavba ulice Ječná, Trutnov-Poříčí“
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 3 smlouvy R/12/11 k investiční akci „Rekonstrukce a dostavba ulice Ječná,
Trutnov-Poříčí“ se společností TRANSCONSULT s.r.o., v předloženém znění. Celková cena díla
dle dodatku č. 3 činí 363.290,00 Kč vč. DPH – tyto práce dle SOD byly již zrealizovány a proplaceny. Nerealizované práce dle SOD, tj. úspora oproti původní ceně je -273.460,00 Kč vč. DPH. Práce
nebylo možné realizovat z důvodu na straně objednatele.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 3 smlouvy se společností TRANSCONSULT s.r.o., v předloženém znění v termínu do 20.06.2021.
Termín: 20.06.2021
RM_2021-532/11
Smlouva o dílo na akci "Výměna herních prvků na DH Oskara Nedbala v Trutnově"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
předloženou smlouvu o dílo na akci „Výměna herních prvků na DH Oskara Nedbala v Trutnově“.
RM_2021-533/11
VZ "Obnova mobiliáře kostela sv. Petra a Pavla v Trutnově – Poříčí, 2. etapa" – schválení
výsledku výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Obnova mobiliáře kostela sv. Petra a Pavla
v Trutnově – Poříčí, 2. etapa“, systémové číslo VZ: P21V00000004, konkrétně účastníka
, Jánská 91, 251 64 Mnichovice, IČ 72548274, nabídková cena 446.800,00 Kč
(není plátce DPH),
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1.
, Jánská 91, 251 64 Mnichovice, IČ 72548274,
2.
, Vojtěchov 33, 539 01 Vojtěchov, IČ 09957855.
pověřuje
*02.01*
Ing. Jelínka, zástupce 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 dodavatele a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
Ing. Jelínka, zástupce 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.
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RM_2021-534/11
VZ "Obnova oken budovy Školní 13, Trutnov – 2. etapa – opakovaná zakázka" – schválení
výsledku výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Obnova oken budovy Školní 13, Trutnov –
2. etapa – opakovaná zakázka“, systémové č. VZ: P21V00000025, konkrétně účastníka ALBO
okna – dveře s.r.o., 751 22 Osek nad Bečvou 191, IČ 28569831, nabídková cena 1.197.829,00 Kč
včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. ALBO okna – dveře s.r.o., 751 22 Osek nad Bečvou 191, IČ 28569831,
2. AA OKNA DVEŘE s.r.o., Vysočanská 548/81, 190 00 Praha 9, IČ 04945948,
3. RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ 60724862,
4. Geus okna a.s., Modřanská 409/68, 143 00 Praha 4-Modřany, IČ 46356835,
5.
– truhlář s.r.o., Hradební 2336, 688 01 Uherský Brod, IČ 09715622.
pověřuje
*02.01*
Ing. Jelínka, zástupce 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 dodavatele a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
Ing. Jelínka, zástupce 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_2021-535/11
Dodatek č. 1 ke smlouvě na stavbu "Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 1 smlouvy 028/D/R/20 k investiční akci „Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská“ se společností Gardenline s.r.o., v předloženém znění. Celková cena díla dle dodatku č. 1 činí
35.796.998,56 Kč bez DPH (navýšení oproti původní ceně je 13.421,00 Kč bez DPH).
ukládá
*02.01*
Ing. Jelínkovi, zástupci vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy se
společností Gardenline s.r.o., v předloženém znění v termínu do 15.06.2021.
Termín: 15.06.2021
RM_2021-536/11
VZ "Renovace plochy baseballového hřiště včetně instalace automatického zavlažovacího
systému" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Renovace plochy baseballového hřiště včetně instalace automatického zavlažovacího systému“, systémové číslo VZ:
P21V00000048,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení, dle předloženého návrhu,
s tím, že zadávací podmínky budou uveřejněny na profilu zadavatele i pro ostatní potenciální dodavatele,

Stránka 21 z 24

*01.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. David Jelínek, pan Tomáš Hruška, paní
Monika Vídeňská,
*01.05*
jmenování hodnoticí komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. David Jelínek, Tomáš Hruška,
Mgr. Petr Horčička, Ing. arch. Michal Rosa, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové
ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení,
kteří skončí v konečném pořadí na prvním a druhém místě případně dalších tak, aby zadavatel měl
k dispozici dvě nabídky uchazečů, s nimiž lze podepsat smlouvu (bude-li to s ohledem na počet
účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
pověřuje
*02.01*
Ing. Jelínka, zástupce vedoucího Odboru rozvoje města, k rozhodování o vysvětlování, změnách či
doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2021-537/11
Nabídka nepotřebného majetku – vozidlo Ford Transit
Rada města Trutnova
odmítá
*01.01*
převzít nabízený nepotřebný majetek zřizované organizace města Trutnova, Pečovatelské služby
Trutnov, Dělnická 161, 541 01 Trutnov, IČ 70153876 (Dále Pečovatelská služba Trutnov), a to vozidlo Ford Transit 300L, RZ 3H4 5540, VIN WF0SXXTTFS7S26009, r. v. 2007 (dále vozidlo),
souhlasí
*02.01*
s prodejem nepotřebného majetku (vozidla) Pečovatelskou službou Trutnov za cenu v čase a místě obvyklou.
RM_2021-538/11
Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole, Trutnov, od školního roku 2021/2022.
RM_2021-539/11
Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání na ŠR 2021/2022
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Trutnov, na školní rok 2021/2022.
RM_2021-540/11
Výsledky zápisů k PŠD na školní rok 2021/2022
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výsledky zápisů k povinné školní docházce (do prvního ročníku základního vzdělávání) na školní
rok 2021/2022 v základních školách zřizovaných městem Trutnovem.
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RM_2021-541/11
Domov pro seniory Trutnov – přestavba a vybavení pokojů
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s realizací záměru Domova pro seniory Trutnov zvýšit materiálně technický standard poskytovaných sociálních služeb v objektu R. Frimla 936, a to přestavbou tří čtyřlůžkových pokojů na šest
dvoulůžkových pokojů s instalací stropního zvedacího a asistenčního systému, dle předloženého
návrhu.
RM_2021-542/11
Technické zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s uzavřením smlouvy se Státní tiskárnou cenin, s. p., o umístění technického zařízení na sběr
a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra.
RM_2021-543/11
Smluvní úhrada nákladů na svatební obřady mimo obřadní síně
Rada města Trutnova
bere na vědomí,
*01.01*
že nadále nebude vybírána smluvní úhrada nákladů na svatební obřady mimo obřadní síně.
RM_2021-544/11
Zástupci vedoucích odborů MěÚ Trutnov
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
s účinností k 31.05.2021 dosavadní schválení zástupců vedoucích odborů Městského úřadu Trutnov.
schvaluje
*02.01*
v souladu s čl. 5 organizačního opatření č. 1/2019 Organizační řád Městského úřadu Trutnov
s účinností od 01.06.2021:
 zástupcem vedoucího Odboru výstavby MěÚ Trutnov Bc. Lenku Posdienovou,
 zástupcem vedoucího Odboru finančního MěÚ Trutnov Ing. Hanu Křivkovou,
 zástupcem vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Trutnov Ing. Vendelína Žačoka,
 zástupcem vedoucího Odboru správního MěÚ Trutnov Bc. Václava Kaňkovského a Mgr. Jiřího
Ratajíka,
 zástupcem vedoucí Odboru majetku města MěÚ Trutnov Ing. Miroslavu Šormovou,
 zástupcem vedoucího Odboru Kancelář MěÚ Trutnov pana Vladislava Šmídu a Ing. Petra Seidela,
 zástupcem vedoucího Odboru rozvoje města MěÚ Trutnov Ing. Miroslava France.
RM_2021-545/11
Vedoucí Odboru rozvoje města MěÚ
Rada města Trutnova
jmenuje
*01.01*
Ing. Davida Jelínka vedoucím Odboru rozvoje města Městského úřadu Trutnov s účinností od
01.06.2021 na dobu neurčitou.
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RM_2021-546/11
MHD Trutnov – dohoda o kompenzaci propadu tržeb v MHD Trutnov za rok 2020
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné
dopravy v Trutnově dle předloženého návrhu.
RM_2021-547/11
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 14.06.2021 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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