MĚSTO TRUTNOV – RADA MĚSTA
Zpracováno dne: 14.06.2021
Usnesení
z 12. schůze rady města dne 14. června 2021
OBSAH
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
[RM_2021-548/12] Vlčická ul., st. p. 600 (polovina dvougaráže)
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-549/12] Jihoslovanská čp. 33
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-550/12] Nová trafika u pošty
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-551/12] Krátkodobý pronájem tělocvičen a jiných prostor ve školách
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-552/12] Národní čp. 199 (restaurace v Národním domě)
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-553/12] Pražská čp. 391 (restaurace Na Pražské)
Mgr. Tomáš Eichler
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
[RM_2021-554/12] Malé náměstí čp. 38
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-555/12] Krakonošovo nám. čp. 73 (budova ZUŠ)
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-556/12] Krakonošovo nám. čp. 22 (prostor pro umístění internetové antény)
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-557/12] Nájem nebytových prostor – prominutí nájmů (opatření k řešení důsledků
nouzového stavu a opatření spojených s pandemií SARS-CoV-2)
Mgr. Tomáš Eichler
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
[RM_2021-558/12] p. p. 2802, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-559/12] p. p. 1401/4, p. p. 1401/5, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-560/12] p. p. 10/2 a další, k. ú. Starý Rokytník
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-561/12] p. p. 115/32, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-562/12] p. p. 1889, k. ú. Libeč
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-563/12] p. p. 2213/9, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-564/12] p. p. 2213/9, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-565/12] p. p. 780/1, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler

IČ 00278360
IDDS 3acbs2c
DIČ CZ00278360
Fax 499 803 103
č. ú. 124601/0100
Telefon 499 803 111
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

p. p. 1165/2, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-567/12] p. p. 529 a další, k. ú. Studenec u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-568/12] p. p. 498/2, k. ú. Dolní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-569/12] p. p. 314/1, k. ú. Starý Rokytník
Mgr. Tomáš Eichler
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
[RM_2021-570/12] p. p. 1504, k. ú. Kohoutov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-571/12] p. p. 884/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-572/12] p. p. 1637/4 a další, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-573/12] p. p. 364, k. ú. Oblanov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-574/12] p. p. 414, p. p. 412/2, k. ú. Debrné
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-575/12] p. p. 1185, k. ú. Bojiště u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-576/12] p. p. 711/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-577/12] p. p. 152/1, k. ú. Lhota u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
[RM_2021-578/12] p. p. 37/1 a p. p. 701/1, k. ú. Volanov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-579/12] p. p. 2591, k. ú. Starý Rokytník
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-580/12] p. p. 519/4, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-581/12] p. p. 3180, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-582/12] p. p. 602/46, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-583/12] p. p. 3180, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-584/12] p. p. 2656/442, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-585/12] p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-586/12] p. p. 2924/1, k. ú. Babí
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-587/12] p. p. 1561/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-588/12] p. p. 2198/43, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
POZEMKY – RŮZNÉ
[RM_2021-589/12] p. p. 2213/5 a p. p. 2213/16, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-590/12] p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-591/12] p. p. 2242/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-592/12] p. p. 2085/3, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-566/12]

Stránka 2 z 26

p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-594/12] p. p. 1558 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-595/12] p. p. 1558 a p. p. 1435/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-596/12] p. p. 1436/1, k ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-597/12] p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-598/12] Smlouva o obstarání věci
Mgr. Tomáš Eichler
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
[RM_2021-599/12] Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – služební byty
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-600/12] Žádost o prodloužení zapůjčení holobytu (
)
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-601/12] Žádost o prodloužení zapůjčení holobytu (
)
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-602/12] Dlouhá čp. 645, č. b. 3
Mgr. Tomáš Eichler
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
[RM_2021-603/12] MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Opravy střech 2021“ – výsledek výběrového
řízení
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-604/12] Pult centralizované ochrany
Mgr. Tomáš Eichler
[RM_2021-605/12] Přijetí daru – knihovny
Mgr. Tomáš Eichler
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
[RM_2021-606/12] Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 3
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2021-607/12] Závěrečný účet města Trutnova za rok 2020
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2021-608/12] Schválení účetní závěrky města Trutnova za rok 2020
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2021-609/12] Návratná finanční výpomoc – Rýbrcoul – duch hor, z.s.
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2021-610/12] Odměny ředitelů příspěvkových organizací – červen 2021
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2021-611/12] Pečovatelská služba Trutnov – schválení podání žádosti do výzvy
č. 101 IROP
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2021-612/12] Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) –
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2021-613/12] Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2021-614/12] Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – Hokejový klub DRACI, z. s.
Mgr. Ivan Adamec
RŮZNÉ
[RM_2021-615/12] Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2021-616/12] Dodatek č. 1 ke smlouvě na stavbu "Revitalizace lesoparku Šestidomí"
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2021-617/12] Dodatek č. 1 ke smlouvě na stavbu "Trutnov, lesopark Šestidomí – veřejné
osvětlení"
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2021-593/12]

Stránka 3 z 26

[RM_2021-618/12]
[RM_2021-619/12]

[RM_2021-620/12]
[RM_2021-621/12]
[RM_2021-622/12]
[RM_2021-623/12]

[RM_2021-624/12]
[RM_2021-625/12]
[RM_2021-626/12]
[RM_2021-627/12]

[RM_2021-628/12]

[RM_2021-629/12]
[RM_2021-630/12]
[RM_2021-631/12]
[RM_2021-632/12]
[RM_2021-633/12]

[RM_2021-634/12]

[RM_2021-635/12]
[RM_2021-636/12]
[RM_2021-637/12]

Výpověď smlouvy o dílo na zabezpečení provozu VO v Trutnově
Mgr. Tomáš Hendrych
VZ "TDS a koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce kina Vesmír"
– zrušení VŘ
Mgr. Tomáš Hendrych
Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města
Mgr. Tomáš Eichler
Kameny zmizelých
Mgr. Ivan Adamec
Záštita města Trutnova
Mgr. Ivan Adamec
VZ „Tisk periodika Radniční listy města Trutnova 2021-2024“
– schválení výsledku výběrového řízení
Mgr. Ivan Adamec
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Mgr. Tomáš Eichler
Akční plán rozvoje sociálních služeb
Mgr. Tomáš Eichler
Přijetí jednorázových finančních darů
Mgr. Tomáš Hendrych
Příslib o financování investiční akce „Rekonstrukce venkovních sportovišť
ZŠ Komenského Trutnov“
Mgr. Tomáš Hendrych
VZ „Dodávka prvků vnitřní konektivity – Základní škola, Trutnov,
V Domcích 488“ – zadávací podmínky
Mgr. Tomáš Hendrych
Odměny pro ředitele ZŠ, ZUŠ, MŠ, SVČ a městských jeslí
Mgr. Tomáš Hendrych
Odměny pro ředitele poskytovatelů sociálních služeb
Mgr. Tomáš Eichler
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
Mgr. Tomáš Eichler
Měření úsekové rychlosti
Ing. Jan Seidel
Koncepční studie role města Trutnova v cestovním ruchu východních
Krkonoš a Podkrkonoší
Mgr. Tomáš Eichler
Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy města Trutnova na období let 20202025
Mgr. Tomáš Hendrych
Založení destinační společnosti Krajina pod Sněžkou, z. s.
Mgr. Tomáš Eichler
Zabezpečení praxe studentů Slezské univerzity v Opavě
Mgr. Tomáš Hendrych
Příští schůze rady města
Mgr. Ivan Adamec

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
Rok 2020
RM_2020-440/9 – Školské rady při základních školách – 6. funkční období – splněno

Stránka 4 z 26

NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-548/12
Vlčická ul., st. p. 600 (polovina dvougaráže)
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
žádost
, o pronájem nebytového prostoru – garáže bez čp./č. e.,
na stavební parcele č. 600 v k. ú. Horní Staré Město, v ul. Vlčická, umístěného v pravé polovině
dvougaráže, o výměře 15,40 m2, ze dne 03.06.2021.
neschvaluje
*02.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru – garáže bez čp./č. e., na stavební
parcele č. 600 v k. ú. Horní Staré Město, v ul. Vlčická, umístěného v pravé polovině dvougaráže,
o výměře 15,40 m2, s
.
souhlasí
*03.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytový prostor – garáž bez čp./č. e., na stavební parcele č. 600 v k. ú. Horní Staré Město, v ul. Vlčická, umístěný v pravé polovině dvougaráže, o výměře 15,40 m2, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že
v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
RM_2021-549/12
Jihoslovanská čp. 33
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výpověď
z nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících
podnikání č. 201812. Výpovědní doba uplyne 31.08.2021.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 33 Jihoslovanská ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 10,40 m2 (1 místnost) na dobu určitou 5 let, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení těchto 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_2021-550/12
Nová trafika u pošty
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání, objektu na části
p. p. 2213/2, v k. ú. Trutnov, v ul. Hradební (nová trafika) – o celkové výměře 29,16 m2 (prodejna
15,23 m2, otevřená krytá část 13,93 m2)
, na dobu určitou 5 let,
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování trafiky. 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.
schvaluje
*02.01*
krátkodobý pronájem (29 dnů) objektu na části p. p. 2213/2, v k. ú. Trutnov, v ul. Hradební (nová
trafika), o celkové výměře 29,16 m2 (prodejna 15,23 m2, otevřená krytá část 13,93 m2) p
, za nájemné ve výši 66.000,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačStránka 5 z 26

ního nárůstu nájemného, za účelem provozování trafiky, od doby bezprostředně následující po
udělení platné kolaudace objektu.
RM_2021-551/12
Krátkodobý pronájem tělocvičen a jiných prostor ve školách
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory – tělocvičny, učebny a jiné prostory
umístěné zejména v budovách škol zřizovaných městem Trutnovem, a to v období od 01.09.2021
do 31.08.2022 v době po skončení hlavní činnosti škol dle předloženého návrhu.
RM_2021-552/12
Národní čp. 199 (restaurace v Národním domě)
Rada města Trutnova
nesouhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 199 Národní, umístěné
v I. NP o celkové výměře 244,75 m2 (2 restaurace 42,05 m2 a 28,55 m2, výčep – bar 10,10 m2,
kuchyň 53,70 m2, kancelář 10,60 m2, chodba u WC pro veřejnost 14,00 m2, chodba u kuchyně
a skladu 11,30 m2, chodba u kanceláře 7,80 m2, skládek u umývárny nádobí 2,40 m2, přípravna
– škrabárna 3,05 m2, sklad u kuchyně 5,45 m2, sklad u WC pro veřejnost 4,20 m2, WC muži – personál 3,50 m2, WC ženy – personál 8,20 m2, WC muži – veřejnost 8,60 m2, WC ženy – veřejnost
9,40 m2, umývárna nádobí 21,85 m2)
, na dobu určitou dalších 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování
hostinské činnosti. 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_2021-553/12
Pražská čp. 391 (restaurace Na Pražské)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 391 Pražská ul. v Trutnově (restaurace Na Pražské), umístěné v 1. NP a sklepu o celkové výměře 298,38 m2 (restaurace
71,94 m2, výčep 21,00 m2, kuchyň 47,01 m2, kancelář 10,32 m2, 5 umýváren + WC o celkové výměře 13,30 m2, 6 skladů o celkové výměře 68,41 m2, sklep 7,16 m2, 3 šatny o celkové výměře
10,61 m2, komora 8,66 m2, 4 chodby o celkové výměře 31,01 m2, 2 zádveří o celkové výměře
8,96 m2) na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu
využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno. V prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů. Pokud nájemce se
souhlasem pronajímatele provede technické zhodnocení předmětu nájmu, souhlasí pronajímatel
s tím, aby si je nájemce odepisoval do nákladů. Žadatel o pronájem předloží podnikatelský záměr
včetně návrhu výše nákladů na plánované úpravy s termíny jejich realizace.
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NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-554/12
Malé náměstí čp. 38
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 38 Malé náměstí, umístěné v I. NP o celkové výměře 177,00 m2 (prodejna 60,80 m2, zádveří 13,90 m2, 4 výlohy 4,00 m2,
kancelář 4,70 m2, 3 sklady 61,70 m2, chodba 17,60 m2, šatna 7,80 m2, chodba před šatnou
3,10 m2, soc. zařízení 2,40 m2, WC 1,00 m2) s
, na dobu
určitou 5 let, za nájemné ve výši 282.560,00 Kč/rok včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s účinností od 01.09.2021, za účelem zřízení nestátního zdravotnického zařízení. 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_2021-555/12
Krakonošovo nám. čp. 73 (budova ZUŠ)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
převod nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 73 Krakonošovo nám. v Trutnově (prostor vpravo
při hlavním vstupu do budovy), umístěných v 1. NP o celkové výměře 38,78 m2 (1 prodejna o výměře 36,74 m2 a výlohy o výměře 2,04 m2), ze stávajícího nájemce, společnosti NATIVE CZ
s. r. o., IČ 25387383, na společnost pánská móda FR s.r.o., IČ 09997971, s účinností od
01.04.2021. Nový nájemce vstupuje do smluvního vztahu založeného nájemní smlouvou s původním nájemcem při respektování celého obsahu nájemní smlouvy.
RM_2021-556/12
Krakonošovo nám. čp. 22 (prostor pro umístění internetové antény)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na část stožáru STA a potřebnou část nemovitosti pro uložení přívodního elektronapájecího kabelu v čp. 22 Krakonošovo nám. společnosti HD internet s.r.o.,
IČ 04607821, na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši 9.135,00 Kč/rok včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem umístění internetové antény pro vytvoření tzv. distribučního bodu, tzn. příjmu internetového signálu a jeho směřování na jiné objekty. Instalaci zařízení zajišťuje a hradí nájemce. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je platná revizní zpráva,
která garantuje bezpečné připojení a provozování zařízení ve vztahu ke společným prostorám domu.
RM_2021-557/12
Nájem nebytových prostor – prominutí nájmů (opatření k řešení důsledků nouzového stavu
a opatření spojených s pandemií SARS-CoV-2)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prominutí nájemného za období dvou kalendářních měsíců vyplývajícího ze smluv o nájmu
prostor sloužících podnikání, které město Trutnov uzavřelo jako pronajímatel s nájemci působícími
v městských objektech, kteří nemohli po dobu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR a stavu
pandemické pohotovosti provozovat svoji činnost, jako opatření s úmyslem podpořit znovunastartování podnikání ve městě Trutnově a pomoci podnikatelům překlenout období po ukončení restrikcí dle předloženého návrhu,
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*01.02*
schválit prominutí nájemného za období jednoho kalendářního měsíce vyplývajícího ze smluv
o nájmu prostor sloužících podnikání, které město Trutnov uzavřelo jako pronajímatel s nájemci
působícími v městských objektech, kteří mohli po dobu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR
a stavu pandemické pohotovosti jen z části provozovat svoji činnost, jako opatření s úmyslem podpořit znovunastartování podnikání ve městě Trutnově a pomoci podnikatelům překlenout období po
ukončení restrikcí dle předloženého návrhu.
*02.01*
provést úpravu příslušných položek rozpočtu města dle navržených bodů 01.01 a 01.02.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-558/12
p. p. 2802, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 2802 (15,00 m2), v k. ú. Trutnov
k rozšíření vlastních pozemků (přístup k boční stěně domu). Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-559/12
p. p. 1401/4, p. p. 1401/5, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města bezúplatně převést p. p. 1401/4 (1 308,00 m2) a p. p. 1401/5
(1 050,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město z města Trutnova na Královéhradecký kraj. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
RM_2021-560/12
p. p. 10/2 a další, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu s Královéhradeckým krajem na stavbu
„III/3012 Radeč-Úpice, rekonstrukce komunikace“. Předmětem smlouvy jsou pozemky v majetku
města Trutnova v k. ú. Starý Rokytník (dle předloženého přehledu pozemků dotčených stavbou),
které budou dotčeny dočasným záborem (cca 246,00 m2) a trvalým záborem (cca 108,00 m2).
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města darovat Královéhradeckému kraji s právem hospodaření pro Správu
silnic Královéhradeckého kraje část p. p. 10/2 (cca 24,00 m2), část p. p. 158/4 (cca 5,00 m2), část
p. p. 267/1 (cca 3,00 m2), část p. p. 400/1 (cca 3,00 m2), část p. p. 2657 (1,00 m2), p. p. 2656/1
(cca 1,00 m2), část p. p. 419/4 (cca 19,00 m2), část p. p. 444/1 (cca 7,00 m2), část p. p. 2593 (cca
41,00 m2), vše v k. ú. Starý Rokytník s tím, že veškeré náklady spojené s darovací smlouvou uhradí žadatel. Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací. K majetkovému vypořádání dojde po dokončení stavby.
RM_2021-561/12
p. p. 115/32, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 115/32 (cca 15,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let
za účelem zřízení sjezdu za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
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RM_2021-562/12
p. p. 1889, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1889 (cca 16,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu
neurčitou
k umístění stávajícího přístřešku pro auto za nájemné ve výši
10,00 Kč/m2/rok.
RM_2021-563/12
p. p. 2213/9, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2213/9 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 2 roky
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2021-564/12
p. p. 2213/9, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2213/9 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 2 roky
jako manipulační plochu za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
RM_2021-565/12
p. p. 780/1, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 970 092 na pronájem části p. p. 780/1 (91,00 m 2) v k. ú. Horní Staré
Město, uzavřené s
z důvodu úmrtí nájemce.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 780/1 (cca 91,00 m 2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou 5 let
, z toho 82,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájem2
2
né ve výši 3,00 Kč/m /rok a 9,00 m k umístění stávající chatky za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2021-566/12
p. p. 1165/2, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1165/2 (cca 47,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let
k umístění stávající zahradní chatky na nářadí za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů není povolena.
RM_2021-567/12
p. p. 529 a další, k. ú. Studenec u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města propachtovat p. p. 529 (245,00 m2), p. p. 558 (261,00 m2), p. p. 527
(38 402,00 m2), p. p. 622 (18 053,00 m2), část p. p. 611 (40 101,00 m2) a část p. p. 748/14
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(2 343,00 m2) vše v k. ú. Studenec u Trutnova na dobu neurčitou společnosti Zemědělská a. s.
Výšina, za nájemné ve výši 366,00 Kč/ha/rok s tím, že je pachtýř oprávněn přenechat pozemky
v k. ú. Studenec u Trutnova dalším zemědělským subjektům k zemědělské činnosti za maximální
pachtovné ve výši 366,00 Kč/ha/rok. Kopie podpachtovních smluv budou předány na Odbor majetku města, oddělení pozemků.
RM_2021-568/12
p. p. 498/2, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 498/2 (cca 32,00 m 2 – oplocená část pozemku
a přístupový chodník k domu) v k. ú. Dolní Staré Město
k rozšíření vlastních
pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 498/2 (cca 18,00 m 2 – svah a chodník) v k. ú.
Dolní Staré Město
k údržbě na dobu neurčitou za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
nedoporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit prodej části p. p. 498/2 (cca 18,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město
.
RM_2021-569/12
p. p. 314/1, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí na část p. p. 314/1
(cca 1 700,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník s
ke stavbě rodinného domu
venkovského typu v souladu s územním plánem za následujících podmínek:
 smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 5 let,
 stavební plat je stanoven za část pozemku (cca 200,00 m2) ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH, za
zbývající část pozemku (cca 1 700,00 m2) ve výši 2,00 Kč/m2/rok + DPH,
 stavební plat se sjednává jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby,
 hrubá stavba rodinného domu (dokončené první nadzemní podlaží, vč. železobetonového věnce) bude dokončena nejpozději do 5 let od podpisu smlouvy,
 prodej pozemku bude realizován do 60 dnů po oznámení o dokončení hrubé stavby,
 kupní cena bude stanovena za cenu v místě a čase obvyklou + DPH,
 v případě nedodržení termínu dokončení hrubé stavby se smlouva o právu stavby prodlouží
o jeden rok s tím, že bude sjednána smluvní pokuta 1.000,00 Kč za každý započatý měsíc do
doby dokončení hrubé stavby,
 v případě nedokončení hrubé stavby ani do 6 let od podpisu smlouvy, zaniká právo stavby
s tím, že oprávněný nemá právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
 zatížení práva stavby není povoleno,
 veškeré náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující.
nedoporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit prodej části p. p. 314/1 (cca 1 900,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník
.
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POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2021-570/12
p. p. 1504, k. ú. Kohoutov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 1504 (cca 2 360,00 m2) v k. ú. Kohoutov
za kupní
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Kupující bere na vědomí existenci potůčku, kterým odtéká voda
z pozemků ve vlastnictví města Trutnova,
*01.02*
schválit uzavření Smlouvy o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé v případě rozvodnění potůčku na části p. p. 1504 v k. ú. Kohoutov, která je předmětem prodeje, a na veškerých jejích součástech, jakož i na pozemcích, do budoucna vzniklých rozdělením nebo oddělením od prodávané
části p. p. 1504 a stavbách na nich v budoucnu případně umístěných, vůči vlastníkovi zbývající
části p. p. 1504 a navazujících pozemků, kterým je město Trutnov.
RM_2021-571/12
p. p. 884/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 884/1 (cca 6,00 m2) v k. ú. Trutnov
za kupní cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 300,00 Kč/m2 k izolaci stěny garáže. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
RM_2021-572/12
p. p. 1637/4 a další, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej 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 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši
375,00 Kč/m2 a za kůlnu ve výši 27.750,00 Kč. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-573/12
p. p. 364, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 364 (712,00 m2) v k. ú. Oblanov

.

RM_2021-574/12
p. p. 414, p. p. 412/2, k. ú. Debrné
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod p. p. 412/2 (307,00 m2) a p. p. 414 (1 339,00 m2) v k. ú. Debrné z majetku Královéhradeckého kraje s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu
silnic Královéhradeckého kraje, do vlastnictví města Trutnova. Náklady spojené s převodem hradí
město Trutnov,
*01.02*
schválit omezující podmínku, kterou smluvní strany sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě
a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako lesní pozemek
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a pozemek sloužící pro přístup do městských lesů v rámci hospodářské činnosti města Trutnova
a také pro přístup do lesů pro občany v rámci turistiky, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména
jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.
RM_2021-575/12
p. p. 1185, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 1185 (457,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova

.

RM_2021-576/12
p. p. 711/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí na část p. p. 711/1 (cca 1 500,00 m2)
v k. ú. Poříčí u Trutnova s
ke stavbě rodinného domu venkovského typu
v souladu s územním plánem za následujících podmínek:
 smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 5 let,
 stavební plat je stanoven za část pozemku (cca 200,00 m2) ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH, za
zbývající část pozemku (cca 1 300,00 m2) ve výši 2,00 Kč/m2/rok + DPH,
 stavební plat se sjednává jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby,
 hrubá stavba rodinného domu (dokončené první nadzemní podlaží, vč. železobetonového věnce) bude dokončena nejpozději do 5 let od podpisu smlouvy,
 prodej pozemku bude realizován do 60 dnů po oznámení o dokončení hrubé stavby,
 kupní cena je stanovena za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 510,00 Kč/m2 + DPH,
 v případě nedodržení termínu dokončení hrubé stavby se smlouva o právu stavby prodlouží
o jeden rok s tím, že bude sjednána smluvní pokuta 1.000,00 Kč za každý započatý měsíc do
doby dokončení hrubé stavby,
 v případě nedokončení hrubé stavby ani do 6 let od podpisu smlouvy, zaniká právo stavby
s tím, že oprávněný nemá právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
 zatížení práva stavby není povoleno,
 veškeré náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující.
schvaluje
*02.01*
ukončení nájmu dohodou k části p. p. 711/1 (cca 1 500,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova s p
k 31.08.2021.
RM_2021-577/12
p. p. 152/1, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí na část p. p. 152/1 (cca 1 665,00 m2)
v k. ú. Lhota u Trutnova s
ke stavbě rodinného domu venkovského typu
v souladu s územním plánem za následujících podmínek:
 smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 5 let,
 stavební plat je stanoven za část pozemku (cca 200,00 m2) ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH, za
zbývající část pozemku (cca 1 465,00 m2) ve výši 2,00 Kč/m2/rok + DPH,
 stavební plat se sjednává jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby,
 kolaudace stavby bude nejpozději do 5 let od podpisu smlouvy,
 prodej pozemku bude realizován do 60 dnů po povolení užívání stavby,
 kupní cena bude stanovena za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 375,00 Kč/m2 + DPH,
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 v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se smlouva o právu stavby prodlouží o jeden
rok s tím, že bude sjednána smluvní pokuta 1.000,00 Kč za každý započatý měsíc do doby kolaudace stavby,
 v případě nepovolení užívání stavby ani do 6 let od podpisu smlouvy, zaniká právo stavby s tím,
že oprávněná nemá právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
 zatížení práva stavby není povoleno,
 veškeré náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-578/12
p. p. 37/1 a p. p. 701/1, k. ú. Volanov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 37/1 (cca 71,00 m2) a části p. p. 701/1 (31,00 m2) obě v k. ú. Volanov na dobu
neurčitou
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m 2/rok s tím,
že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Na požadované
části bude uzavřen dodatek ke stávající nájemní smlouvě.
RM_2021-579/12
p. p. 2591, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 2591 (407,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na dobu určitou 1 rok
za účelem zpevnění části komunikace za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok s tím, že bude umožněn přístup na přilehlé nemovitosti.
RM_2021-580/12
p. p. 519/4, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 519/4 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
é za účelem zřízení sjezdu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2021-581/12
p. p. 3180, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 3180 (cca 36,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 3 roky
s využitím jako manipulační plocha po dobu rekonstrukce budovy na st. p. 196 v k. ú. Trutnov za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2021-582/12
p. p. 602/46, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 602/46 (cca 6,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
za účelem zpevnění přístupu k domu čp. 273 bez možnosti parkování za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
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RM_2021-583/12
p. p. 3180, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 3180 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 31.12.2024
s využitím jako manipulační plocha za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok.
RM_2021-584/12
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 5 let společnosti VacAde, s. r. o., za účelem zřízení dvou sjezdů za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2021-585/12
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (cca 10,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
(VINOTÉKA) k umístění letní předzahrádky na dobu určitou, a to po kolaudaci a předání stavby pěší zóny do 30.09.2021 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den s tím, že nebude zamezen přístup k vitrínám
umístěných na budově čp. 73. Předzahrádka bude řešena, tak aby nedošlo k poškození dlažby.
RM_2021-586/12
p. p. 2924/1, k. ú. Babí
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2924/1 (cca 50,00 m2) v k. ú. Babí
jako
manipulační plochu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok na dobu neurčitou. Je povoleno dočasné
stávající oplocení. Jakákoliv další výstavba či výsadba není povolena. Nájemní smlouva bude uzavřena až po podpisu smlouvy na výkup části st. p. 7 (1,00 m 2) a části p. p. 2924/2 (0,36 m2) v k. ú.
Babí od
.
RM_2021-587/12
p. p. 1561/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1561/2 (cca 590,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k zahrádkářským účelům (563,00 m2), k umístění kůlny na nářadí (9,00 m2) a k umístění chatky
(18,00 m2).
RM_2021-588/12
p. p. 2198/43, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2198/43 (cca 150,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let,
(nejvyšší nabídce), z toho 138,00 m2 k zahrádkářským účelům (okrasná výsadba) a 12,00 m2
k umístění zahradního domku na nářadí za nájemné ve výši 35,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv
další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Pozemek bude po dobu
nájmu dočasně oplocen (pletivo).
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neschvaluje
*02.01*
pronájem části p. p. 2198/43 (cca 150,00 m2) v k. ú. Trutnov
*02.02*
pronájem části p. p. 2198/43 (cca 150,00 m2) v k. ú. Trutnov

.
.

POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2021-589/12
p. p. 2213/5 a p. p. 2213/16, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2213/5 (cca 10,00 m2) a části p. p. 2213/16 (cca 14,00 m2) obě v k. ú. Trutnov,
ul. Bulharská a ul. Kostelní, společnosti VRAPO s. r. o., k umístění lešení za účelem renovace fasády domu čp. 61 na dobu určitou, a to od 29.06.2021 do 31.08.2021.
RM_2021-590/12
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2471/7 (cca 21,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Úpská, Stavební firmě Haase s. r. o.,
k umístění lešení (rekonstrukce bytového domu čp. 240) na dobu určitou, a to do 31.10.2021.
RM_2021-591/12
p. p. 2242/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Ambeat Real Estate a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. 2242/1 v k. ú.
Trutnov v celkovém rozsahu cca 18,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-592/12
p. p. 2085/3, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti CETIN a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování vedení sítě elektronických komunikací SEK na části p. p. 2085/3 v k. ú.
Trutnov v celkovém rozsahu cca 7,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-593/12
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch
spočívajícího v právu
uložení a provozování dvou vodovodních přípojek na části p. p.
v k. ú. Poříčí u Trutnova
v celkovém rozsahu cca 9,00 m2. Jednotková cena činí 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2021-594/12
p. p. 1558 a další, k. ú. Poříčí 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. 1558, p. p. 1435/1
a p. p. 1433/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu cca 123,00 m2 za jednorázovou úhradu
10.000,00 Kč včetně DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-595/12
p. p. 1558 a p. p. 1435/1, k. ú. Poříčí 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 VN a trubky HDPE na části p. p. 1558
a p. p. 1435/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu cca 129,00 m2 za jednorázovou úhradu
10.000,00 Kč včetně DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-596/12
p. p. 1436/1, k ú. Poříčí 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. 1436/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu cca 24,00 m2 za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč včetně DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-597/12
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch
spočívajícího v právu
uložení a provozování elektrické přípojky na části p. p.
v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu cca 6,00 m2. Jednotková cena činí 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněná.
RM_2021-598/12
Smlouva o obstarání věci
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o obstarání věci ze dne 25.05.2016 ve znění dodatků č. 1 a 2
uzavřené s Lesy a parky Trutnov s.r.o., jímž bude změněn bod d) v odstavci 1.2., v čl. I. dle předloženého návrhu.
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BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-599/12
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – služební byty
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na byt M. Gorkého 262, Trutnov, o vel. 1+3, č. b. 9, 3. NP, mezi městem
Trutnovem a Oblastní nemocnicí Trutnov a.s., M. Gorkého 77, Trutnov, na dobu určitou 5 let. Oblastní nemocnice Trutnov a. s., bude tento byt poskytovat zejména svým zaměstnancům jako služební byt. Podmínkou je uzavření smlouvy o podnájmu pouze se zaměstnanci Oblastní nemocnice
Trutnov a. s., na dobu určitou max. 1 rok,
*01.02*
uzavření nájemní smlouvy na byt M. Gorkého 263, Trutnov, o vel. 1+2, č. b. 10, 4. NP, mezi městem Trutnovem a Oblastní nemocnicí Trutnov a.s., M. Gorkého 77, Trutnov, na dobu určitou 5 let.
Oblastní nemocnice Trutnov a. s., bude tento byt poskytovat zejména svým zaměstnancům jako
služební byt. Podmínkou je uzavření smlouvy o podnájmu pouze se zaměstnanci Oblastní nemocnice Trutnov a. s., na dobu určitou max. 1 rok.
RM_2021-600/12
Žádost o prodloužení zapůjčení holobytu (
)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244, Trutnov 2, č. b. , o vel. 0+1,
, na dobu určitou od 05.06.2021 do 05.12.2021.
RM_2021-601/12
Žádost o prodloužení zapůjčení holobytu (
)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244, Trutnov 2, č. b. , o vel. 0+1,
trv. bytem
, na dobu určitou od 03.08.2021 do 28.02.2022.

i,

RM_2021-602/12
Dlouhá čp. 645, č. b. 3
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Dlouhá čp. 645, č. b. 3, 2. NP, o vel. kk+1, na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
Dlouhá 645, č. b. 3, o vel. kk+1, standardní byt
Měs. nájemné
Délka 1. plat. obd.
1.
4.810,00 Kč
12 měsíců
2.
4.555,00 Kč
12 měsíců
3.
4.014,00 Kč
12 měsíců
4.
3.000,00 Kč
24 měsíců
5.
3.000,00 Kč
12 měsíců
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením
z výběrového řízení
na nájem bytu Dlouhá čp. 645, č. b. 3, o vel. kk+1.
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MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2021-603/12
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Opravy střech 2021“ – výsledek výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Opravy střech 2021” rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro jednotlivé bytové domy, přičemž nejvhodnější nabídkou je:
pro dům Palackého 107
s nabídkovou cenou 706.726,00 Kč
bez DPH;
pro dům Krakonošovo nám. 69
, s nabídkovou cenou
1.513.686,00 Kč bez DPH;
pro dům Krakonošovo nám. 132,
JECHA s.r.o., M. Gorkého 169, 541 01 Trutnov, IČ 05398860, s nabídkovou cenou
1.255.750,00 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy s vybranými dodavateli; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících,
vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách.
RM_2021-604/12
Pult centralizované ochrany
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení příkazní smlouvy č. 139/06/TU s příkazcem WILHELM BOHEMIA s.r.o., Blanická 163,
Trutnov, ke dni 30.06.2021,
*01.02*
ukončení příkazní smlouvy č. 203/13/TU s příkazcem
písemnou dohodou
ke dni 31.05.2021,
*01.03*
ukončení příkazní smlouvy č. 72/02/TU s příkazcem E
,
ke dni 30.06.2021,
*01.04*
uzavření dodatku smlouvy č. 26/02/TU s příkazcem
. Dodatek smlouvy spočívá změnou objednatele monitorovaného objektu pivnice U Draka.
RM_2021-605/12
Přijetí daru – knihovny
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím daru – knihovny
nictví od pozůstalých po zemřelém

– Muzeem Podkrkonoší v Trutnově do jeho vlast.
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FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-606/12
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 3
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změny rozpočtu města Trutnova na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 3.
RM_2021-607/12
Závěrečný účet města Trutnova za rok 2020
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
celoroční hospodaření města a návrh závěrečného účtu města Trutnova za rok 2020 včetně zprávy auditorské společnosti o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Trutnova za rok 2020 včetně zprávy
auditorské společnosti o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 bez výhrad.
RM_2021-608/12
Schválení účetní závěrky města Trutnova za rok 2020
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit účetní závěrku města Trutnova za rok 2020,
*01.02*
schválit převod výsledku hospodaření města Trutnova za rok 2020 ve výši 74.945.664,19 Kč na
účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
RM_2021-609/12
Návratná finanční výpomoc – Rýbrcoul – duch hor, z.s.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci do výše 500.000,00 Kč spolku Rýbrcoul – duch hor,
z.s., Pampelišková 508, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov, IČ 06624171, na účel určený žadatelem v žádosti,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu se spolkem Rýbrcoul – duch hor, z.s., Pampelišková 508, Horní
Staré Město, 541 02 Trutnov, IČ 06624171, na účel určený žadatelem v žádosti.
RM_2021-610/12
Odměny ředitelů příspěvkových organizací – červen 2021
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
odměny ředitelů příspěvkových organizací ve výši dle předloženého návrhu.
RM_2021-611/12
Pečovatelská služba Trutnov – schválení podání žádosti do výzvy č. 101 IROP
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit podání žádosti do výzvy č. 101 IROP Pečovatelskou službou Trutnov, IČ 70153876, Dělnická 161, Trutnov, na pořízení 5 ks automobilů.
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RM_2021-612/12
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) –
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč pro
, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované –
částečná úhrada výdajů spojených s organizací výstav trutnovských základních škol, Základní
umělecké školy v Trutnově, Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí –
odloučené pracoviště Trutnov v rámci "Projektu Fénix" v roce 2021 v pasáži Tesco Stores v Trutnově,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro
, v předloženém znění,
RM_2021-613/12
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 35.000,00 Kč pro Přátelé dobrého vína, z. s., IČ 22724818, Žižkova 532,
Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním akce "Trutnovské vinařské slavnosti" v roce 2021 (zejména
výdaje na postavení stanů a pódia pro hudbu apod.),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Přátelé dobrého vína, z. s., IČ 22724818, Žižkova 532, Trutnov, v předloženém vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Hiporehabilitace, z. s., IČ 08073899, čp. 83, 544 74
Horní Brusnice, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s realizací tří příměstských táborů, dětského dne na Vraním vrchu
a dne otevřených dveří v roce 2021,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Hiporehabilitace, z. s., IČ 08073899, čp. 83, 544 74 Horní Brusnice,
v předloženém vzoru.
RM_2021-614/12
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – Hokejový klub DRACI, z. s.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/20 Hokejového klubu
DRACI, z. s., na částečnou úhradu výdajů spojených s dopravou hokejového mužstva „A“-týmu
mužů hrající II. ligu ČR (včetně realizačního týmu) pro sezónu 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
a výdajů spojených s nákupem hokejové výstroje (zejména hokejek, bruslí, apod.), v předloženém
znění.
RŮZNÉ
RM_2021-615/12
Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50 % celkových efektivně vynaložených nákladů na TDI, max. ve
výši 35.732,00 Kč
, na zhotovení vodovodní
a kanalizační přípojky k RD
v k. ú. Trutnov,
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*01.02*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50 % celkových efektivně vynaložených nákladů na TDI, max. ve
výši 35.603,00 Kč
, na vybudování vodovodv k. ú. Bojiště u Trutnova,
ní a kanalizační přípojky k RD
*01.03*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50 % celkových efektivně vynaložených nákladů na TDI, max. ve
výši 35.732,00 Kč
, na zhotovení kanalizační přípojky vč. přečerpávací šachty k RD
v k. ú.
Trutnov,
*01.04*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50 % celkových efektivně vynaložených nákladů na TDI, max. ve
výši 35.732,00 Kč M
, na prodloužení vodovodního řadu k RD
v k. ú. Trutnov,
*01.05*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50 % celkových efektivně vynaložených nákladů na TDI, max. ve
výši 35.732,00 Kč
, na vybudování komuniv k. ú. Trutnov,
kace a kanalizačního a vodovodního řadu k RD
*01.06*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50 % celkových efektivně vynaložených nákladů na TDI, max. ve
výši 35.732,00 Kč
na vybudování komunikace a kanalizačního a vodovodního řadu k RD
v k. ú. Trutnov,
*01.07*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50 % celkových efektivně vynaložených nákladů na TDI, max. ve
výši 35.732,00 Kč
na zhotovení vodovodní přípojky a komunikace k RD
v k. ú. Volanov.
RM_2021-616/12
Dodatek č. 1 ke smlouvě na stavbu "Revitalizace lesoparku Šestidomí"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 1 smlouvy 064/D/R/20 k investiční akci „Revitalizace lesoparku Šestidomí“ se
společností Okrasné zahrady arboristika s.r.o., v předloženém znění. Celková cena díla dle dodatku č. 1 činí 2.675.122,45 Kč včetně DPH.
ukládá
*02.01*
Ing. Jelínkovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy se společností Okrasné zahrady arboristika s.r.o., v předloženém znění v termínu do 25.06.2021.
Termín: 25.06.2021
RM_2021-617/12
Dodatek č. 1 ke smlouvě na stavbu "Trutnov, lesopark Šestidomí – veřejné osvětlení"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 1 smlouvy 22/D/R/21 k investiční akci „Trutnov, lesopark Šestidomí – veřejné
osvětlení“ se společností ELEKTROCENTRUM KRKONOŠE s.r.o., v předloženém znění. Celková
cena díla dle dodatku č. 1 činí 628.183,00 Kč bez DPH, tj. 760.101,00 Kč včetně DPH. Úspora
z ceny díla dle dodatku č. 1 činí 11.906,00 Kč bez DPH.
ukládá
*02.01*
Ing. Jelínkovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy se společností ELEKTROCENTRUM KRKONOŠE s.r.o., v předloženém znění v termínu do 25.06.2021.
Termín: 25.06.2021
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RM_2021-618/12
Výpověď smlouvy o dílo na zabezpečení provozu VO v Trutnově
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výpověď smlouvy o dílo č. 88/2005 na zabezpečení výkonu všech činností pro zabezpečení provozu veřejného osvětlení v Trutnově.
RM_2021-619/12
VZ "TDS a koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce kina Vesmír" – zrušení VŘ
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „TDS a koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce kina Vesmír“, systémové č. VZ: P21V00000038.
pověřuje
*02.01*
Ing. Jelínka, vedoucího Odboru rozvoje města, k podepsání písemností s tím souvisejících.
RM_2021-620/12
Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
projednat a vzít na vědomí Zprávu o činnosti, Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2020.
RM_2021-621/12
Kameny zmizelých
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
realizaci projektu Kameny zmizelých v počtu 10 pamětních kamenů. Realizace bude prováděna
postupně, v roce 2021 prvních šest a zbývající čtyři v roce 2022. Výběr bude proveden vedením
města s tím, že budou nejdříve osazeny kameny na Krakonošově náměstí a v jeho blízkosti.
RM_2021-622/12
Záštita města Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s poskytnutím záštity města Trutnova na Dětské regionální zpravodajství TV Rýbrcoul a Hudební
festival „OTEVŘENÉ HOSPODY“.
RM_2021-623/12
VZ „Tisk periodika Radniční listy města Trutnova 2021-2024“ – schválení výsledku výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k výběrovému řízení s cílem uzavření rámcové smlouvy k veřejné
zakázce „Tisk periodika Radniční listy města Trutnova 2021-2024“, systémové č. VZ:
P21V00000039, konkrétně účastníka SAMAB PRESS GROUP, a. s., Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, IČ 25524291, nabídková cena 13,76 Kč bez DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků:
1. SAMAB PRESS GROUP, a. s., Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, IČ 25524291,
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2. Triangl, a. s., Beranových 65, 199 02 Praha 9, IČ 28161050,
3. fronte, s. r. o., Studánecká 1120, 530 03 Pardubice, IČ 26012227,
4. Integraf, s. r. o., Myslbekova 273, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod, IČ 47451980,
5. Profi-tisk group, s. r. o., Chválkovická 223/5, 779 00 Olomouc, IČ 26868954,
6. dhMedia, s. r. o., Ve Slatinách 3243/1, 106 00 Praha 10-Záběhlice, IČ 24303658.
7. Z+M Partner, spol. s r. o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČ 26843935,
8. Tiskárna PRATR, a. s., Náchodská 524, 541 03 Trutnov 3, IČ 27497674,
9. LOSENICKÝ – polygrafický závod, s. r. o., Náchodská 2100, 549 01 Nové Město nad Metují,
IČ 49815881.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, pro případ, že by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele a k zajištění uzavření smlouvy s účastníkem druhým v konečném pořadí; toto pověření zahrnuje též oprávnění
k podpisu všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.
RM_2021-624/12
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2021-2023 dle předloženého
návrhu.
RM_2021-625/12
Akční plán rozvoje sociálních služeb
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit Akční plán rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2021 dle předloženého návrhu.
RM_2021-626/12
Přijetí jednorázových finančních darů
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím jednorázového finančního daru Základní školou, Trutnov, Komenského 399, od Královéhradeckého kraje ve výši 25.230,00 Kč, a to na pokrytí nákladů za stravování poskytované bezplatně dětem v rámci výkonu péče po dobu trvání nouzového stavu, dle předloženého návrhu darovací smlouvy,
*01.02*
s přijetím jednorázového finančního daru Základní školou, Trutnov, R. Frimla 816, od Královéhradeckého kraje ve výši 29.505,00 Kč, a to na pokrytí nákladů za stravování poskytované bezplatně
dětem v rámci výkonu péče po dobu trvání nouzového stavu, dle předloženého návrhu darovací
smlouvy,
*01.03*
s přijetím jednorázového finančního daru Mateřskou školou, Trutnov, od Královéhradeckého kraje
ve výši 33.759,00 Kč, a to na pokrytí nákladů za stravování poskytované bezplatně dětem v rámci
výkonu péče po dobu trvání nouzového stavu, dle předloženého návrhu darovací smlouvy.
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RM_2021-627/12
Příslib o financování investiční akce „Rekonstrukce venkovních sportovišť ZŠ Komenského
Trutnov“
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit příslib o financování investiční akce „Rekonstrukce venkovních sportovišť ZŠ Komenského
Trutnov“, která je zaregistrovaná u Národní sportovní agentury, poskytovatele dotace, v rámci Výzvy 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč, pod číslem RM21-00280, dle předloženého návrhu.
RM_2021-628/12
VZ „Dodávka prvků vnitřní konektivity – Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“ – zadávací
podmínky
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s vypsáním zadávacího řízení s názvem „Dodávka prvků vnitřní konektivity – Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“, zadávaného formou zjednodušeného podlimitního řízení, systémové číslo
VZ: P21V00000050,
*01.02*
se zadávacími podmínkami k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
se jmenováním komise pro zpřístupnění nabídek v elektronické podobě ve složení:
,
*01.04*
se jmenováním hodnoticí komise ve složení:
, k hodnocení nabídek, k posouzení,
zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků
zadávacího 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.
RM_2021-629/12
Odměny pro ředitele ZŠ, ZUŠ, MŠ, SVČ a městských jeslí
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
obecný rámec pro přiznání odměn ředitelům vybraných příspěvkových organizací města Trutnova,
tj. 7 základních škol, 1 základní umělecké školy, 1 mateřské školy a 1 střediska volného času na
rok 2021 dle předloženého návrhu.
schvaluje
*02.01*
v souladu s obecným rámcem výši odměn uvedeným ředitelům dle předloženého návrhu,
*02.02*
výši odměn ředitelům
• Základní školy, Trutnov, Komenského 399,
• Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816,
• Mateřské školy, Trutnov,
za jejich činnost v době nouzového stavu v souvislosti s nákazou COVID-19 dle předloženého návrhu,
*02.03*
výši odměny ředitelky Městských jeslí Trutnov dle předloženého návrhu.
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RM_2021-630/12
Odměny pro ředitele poskytovatelů sociálních služeb
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
odměny ředitelům poskytovatelů sociálních služeb zřízených městem Trutnovem dle předloženého
návrhu.
RM_2021-631/12
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 26.05.2021 k podaným žádostem o umístění v domech s pečovatelskou službou (dále DPS) a ke změnám na pořadníku žadatelů dle předloženého návrhu,
*01.02*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v DPS dle předloženého návrhu.
RM_2021-632/12
Měření úsekové rychlosti
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přípravou úsekového měření rychlosti za podmínky plně automatizovaného předávání informací
o zaznamenaném přestupku do informačního systému spisové služby Městského úřadu Trutnov
v intravilánu obce Bernartice (I/16), a to pouze do doby než bude zprovozněn úsek dálnice D11
mezi Trutnovem a státní hranicí ČR/PL,
*01.02*
s prodloužením úsekového měření rychlosti ve stávajícím místě na území městyse Mladé Buky
(I/14) do 30.06.2024.
RM_2021-633/12
Koncepční studie role města Trutnova v cestovním ruchu východních Krkonoš a Podkrkonoší
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit Koncepční studii role města Trutnova v cestovním ruchu východních Krkonoš a Podkrkonoší, realizovanou v rámci projektu „V rámci SOVK myslíme strategicky", reg. číslo
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010100, v předloženém znění.
RM_2021-634/12
Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy města Trutnova na období let 2020-2025
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit Koncepci rozvoje sportu a tělovýchovy města Trutnova na období let 2020-2025, realizovanou
v
rámci
projektu
„V
rámci
SOVK
myslíme
strategicky",
reg.
číslo
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010100, v předloženém znění.
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RM_2021-635/12
Založení destinační společnosti Krajina pod Sněžkou, z. s.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit členství města Trutnova coby zakládajícího člena spolku Krajina pod Sněžkou, z. s., společně s dalšími obcemi a městy Svazku obcí východní Krkonoše,
*01.02*
schválit stanovy spolku Krajina pod Sněžkou, z. s., v předloženém znění,
*01.03*
schválit úhradu jednorázového vstupního příspěvku do spolku Krajina pod Sněžkou, z. s., ve výši
150.000,00 Kč; podmínkou pro úhradu jednorázového vstupního příspěvku je provedení rozpočtové změny č. 4 rozpočtu města Trutnova na rok 2021,
*01.04*
schválit každoroční odvod z vybraného poplatku za ubytování dle čl. XI stanov pro členské obce ve
výši 10 % ze zákonné maximální hodnoty.
*02.01*
pověřit Mgr. Tomáše Eichlera, místostarostu, zastupováním města Trutnova na ustavující schůzi
spolku Krajina pod Sněžkou, z. s., vč. volby orgánů spolku.
RM_2021-636/12
Zabezpečení praxe studentů Slezské univerzity v Opavě
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o zabezpečení praxe studentů mezi městem Trutnovem a Fakultou veřejných
politik Slezské univerzity v Opavě v předloženém znění.
pověřuje
*02.01*
tajemníka MěÚ Trutnov zajištěním uzavření smlouvy.
RM_2021-637/12
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 28.06.2021 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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