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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-784/15
Horská čp. 220
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 220 Horská ul. v Trutnově,
umístěné v I. NP o celkové výměře 21,94 m2 (1 chodba) Společenství vlastníků Horská 220, Trutnov 1, IČ 27558126, za účelem zbudování a užívání přístupové chodby, na dobu určitou 30 let,
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Náklady spojené s úpravou prostor
k požadovanému způsobu využití nese nájemce, v případě ukončení nájemní smlouvy nebudou
tyto náklady nájemci uhrazeny.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-785/15
Krakonošovo nám. čp. 129
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 129 Krakonošovo nám. v Trutnově,
umístěné v 1. NP o celkové výměře 47,82 m2 (1 prodejna 22,27 m2, 1 výloha 1,86 m2, 2 sklady
18,91 m2 a 1 chodba 4,78 m2) s
, IČ 68504268, na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši 79.961,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za
účelem provozování prodejny cukrovinek „EMA“. 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.
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RM_2021-786/15
Nová trafika u pošty
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na 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) s
, IČ 63223163, na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši
66.000,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování trafiky. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití (dovybavení regály) 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_2021-787/15
Dlouhá čp. 644 a čp. 573 (umístění zařízení pro distribuci internetového signálu)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na část stožáru STA, střechy a potřebné části nemovitosti v objektech
čp. 644 a čp. 573 v ul. Dlouhá v Trutnově se společností Hi-next.cz s. r. o., IČ 03795799, na dobu
určitou 5 let, za nájemné 18.000,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem 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. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je doplacení
bezdůvodného obohacení společnosti Hi-next.cz s. r. o., na úkor města Trutnova ve výši
18.000,00 Kč/rok za období minimálně od ledna 2020. Kromě nájemného nájemce hradí spotřebovanou el. energii.
RM_2021-788/15
Horská čp. 220
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 220 v Horské ul. v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 24,56 m2 (1 sklad), se společností AeskuLab Patologie, k. s.,
IČ 49709101, na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši 27.326,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení archivu preparátů, od doby po provedení
plánovaných stavebních úprav v objektu. 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_2021-789/15
Horská čp. 220
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 220 v Horské ul. v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 124,00 m2 (prodejna 72,40 m2, výloha 7,90 m2, sklad 42,20 m2, WC
1,50 m2) se společností L-shoes s. r. o., IČ 05380227, na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši
223.364,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny obuvi, kožené galanterie a doplňkového zboží. Nájemce je povinen strpět provádění plánovaných stavebních úprav v objektu a bere na vědomí ztížené užívání pronajímaných
prostor po dobu jejich realizace. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících
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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.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-790/15
p. p. 2269/4, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2269/4 (1,00 m2 – pozemek pod částí garáže)
v k. ú. Trutnov
. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-791/15
p. p.
, k. ú. Volanov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 30,00 m2) v k. ú. Volanov
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
schvaluje
*02.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p.
v k. ú.
Volanov, která je předmětem prodeje, spočívajícího v právu umístění a provozování stožáru
a zemního kabelového vedení veřejného osvětlení a ochranného pásma. Náklady spojené s převodem hradí povinná.
RM_2021-792/15
p. p. 711/1, p. p. 702/7, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí na část p. p. 711/1
(cca 730,00 m2) a část p. p. 702/7 (cca 730,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova s
ke stavbě rodinného domu venkovského typu v souladu s územním plánem za následujících
podmínek:
 právo stavby se sjednává na dobu určitou 5 let,
 stavební plat je stanoven za část pozemků (cca 200,00 m2) ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH, za
zbývající část pozemků (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. 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 + 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 zániku práva stavby nemá oprávněná právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
 zatížení práva stavby není povoleno,
 veškeré náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující.
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RM_2021-793/15
p. p. 197/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města směnit část p. p. 197/1 (267,00 m2) v majetku města Trutnova za
část p. p. 1521/2 (cca 129,00 m2) a část p. p. 1382/2 (cca 135,00 m2) v majetku společnosti
AUTOSAJM CZ, s.r.o., vše v k. ú. Poříčí u Trutnova bez finančního doplatku. Náklady spojené
s převodem hradí každá smluvní strana ½.
RM_2021-794/15
p. p. 517/1, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 517/1 (cca 90,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-795/15
p. p. 2087/7, p. p. 3173/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s obecným zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí k části
p. p. 3173/1 (cca 1 295,00 m2) a k p. p. 2087/7 (2 962,00 m2) v k. ú. Trutnov ke stavbě bytového
domu (příp. bytových domů) a možností využití části objektu na občanskou vybavenost v souladu
s územním plánem, za následujících podmínek:
 doložení architektonické studie, která bude navazovat na studii (viz příloha č. 1) a která bude
následně projednána v Komisi pro výstavbu a rozvoj města,
 všechny stupně projektové dokumentace i v jejich rozpracovanosti budou konzultovány s Odborem rozvoje města i Komisí pro výstavbu a rozvoj města,
 právo stavby se sjednává na dobu určitou 10 let,
 stavební plat je stanoven na prvních 5 let ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH, na dalších 5 let ve
výši 20,00 Kč/m2/rok + DPH,
 stavební plat se sjednává jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby,
 hrubá stavba bytového domu (včetně střechy) bude dokončena nejpozději do 10 let od podpisu
smlouvy,
 prodej pozemku bude realizován do 90 dnů po oznámení o dokončení hrubé stavby, vč. střechy,
 kupní cena bude stanovena za cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 1.200,00 Kč + DPH,
 v případě zániku práva stavby nemá oprávněný právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
 zatížení práva stavby není povoleno,
 veškeré náklady spojené se zřízením práva stavby (znalecký posudek, daně, poplatek KÚ) hradí stavebník.
Podmínky prostorového uspořádání:
 koeficient míry zastavění plochy KZP = 0,5 – výšková hladina zástavby může být maximálně
o jedno podlaží vyšší než výšková hladina okolní zástavby,
 pro parkovací stání u bytových domů se stanovuje požadavek 1,5 parkovacího stání na 1 byt,
 u nového bytového domu bude minimálně 50,00 % parkovacích stání umístěných v podzemí
(pod úrovní vstupního podlaží) samotném objektu bytového domu, ostatní na pozemku stavby
bytového domu.
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RM_2021-796/15
p. p. 131/2 a další, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 131/2 (10 041,00 m2), p. p. 131/11 (50,00 m2),
p. p. 127/9 (296,00 m2), p. p. 127/1 (856,00 m2), st. p. 214 (345,00 m2) – včetně čp. 101 (šatny),
p. p. 127/11 (110,00 m2), p. p. 127/10 (16,00 m2), p. p. 124/2 (89,00 m2), p. p. 124/7 (86,00 m2),
p. p. 127/8 (7,00 m2), p. p. 124/5 (72,00 m2) a p. p. 124/6 (112,00 m2) vše v k. ú. Bohuslavice nad
Úpou na dobu určitou do 31.10.2033 spolku TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., ke sportovní
činnosti, součástí nájmu je septik, biofiltr, venkovní kanalizace, výpustní objekt na p. p. 127/1
a p. p. 591/12 (ČR) a vodovodní přípojka na p. p. 127/9, p. p. 131/11, p. p. 131/2, p. p. 127/8,
p. p. 124/5 a p. p. 131/2 za nájemné ve výši 100,00 Kč/rok.
RM_2021-797/15
p. p. 1976/7, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 017 040 na pronájem části p. p. 1976/7 (69,00 m2) v k. ú. Trutnov,
uzavřené s
dohodou ke dni 30.09.2021.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1976/7 (cca 69,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let
, z toho 12,00 m2 k umístění altánu, pískoviště, houpačky
a bazénku za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok a 57,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné
ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů není povolena.
RM_2021-798/15
p. p. 189/31, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 230 606 na pronájem p. p. 189/31 (400,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova, uzavřené s
dohodou ke dni 30.09.2021.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 189/31 (400,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na
dobu určitou 5 let
, z toho 10,00 m2 k umístění kůlny na nářadí za nájemné
2
2
ve výši 20,00 Kč/m /rok a 390,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok
s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů není povolena.
neschvaluje
*03.01*
umístění chatky na p. p. 189/31 (400,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
a zasíťování pozemku.
RM_2021-799/15
p. p. 227/5, k. ú. Volanov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 227/5 (cca 32,00 m2) v k. ú. Volanov na dobu
určitou 5 let
k umístění kůlny na nářadí za nájemné ve výši 10,00 Kč/m 2/rok.
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RM_2021-800/15
p. p. 881/5 a p. p. 880/5, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 980 319 na pronájem části p. p. 881/5 (279,00 m 2) a části p. p. 880/5
(50,00 m2) obě v k. ú. Trutnov, uzavřené s
z důvodu úmrtí nájemce.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 881/5 (cca 279,00 m2) a část p. p. 880/5
(50,00 m2) obě v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
, z toho 6,00 m 2
2
2
k umístění chatky za nájemné ve výši 20,00 Kč/m /rok a 323,00 m 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_2021-801/15
p. p. 2559/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout vitrínu na části p. p. 2559/1 (cca 2,00 m2 pohledové
plochy) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou Základní škole, Trutnov, Komenského 399, k prezentaci
a pro potřebu školy za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok + DPH.
RM_2021-802/15
p. p. 2656/442, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2656/442 (cca 30,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu určitou 5 let
za účelem vybudování sjezdu na
p. p. 2656/563 v k. ú. Trutnov a následné údržby za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2021-803/15
p. p. 602/46, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 602/46 (cca 7,00 m 2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou do 01.07.2026
k údržbě sjezdu bez možnosti parkování za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2021-804/15
p. p. 615/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 615/1 (575,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
(zázemí
k domu) za celkovou kupní cenu ve výši 196.180,00 Kč. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2021-805/15
st. p. 920, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej st. p. 920 (17,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
za
kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 550,00 Kč/m2 jako pozemek pod stavbou v jejich
vlastnictví. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-806/15
p. p. 602/112, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 602/112 (cca 15,00 m2) v k. ú. Trutnov
za kupní
2
cenu ve výši 1.100,00 Kč/m k rozšíření vlastních pozemků (rozšíření vjezdu na vlastní pozemky).
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-807/15
p. p. 341/2, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 341/2 (cca 59,00 m2) v k. ú. Oblanov
za kupní
cenu ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující,
*01.02*
schválit prodej části p. p. 341/2 (cca 79,00 m2) v k. ú. Oblanov
za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-808/15
p. p. 248, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 248 (nově dle GP č. 1437-222/2020 p. p. 248/1 – 330,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova spol. HABR Trutnov, spol. s r.o., za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši
300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků (zajištění údržby). Náklady spojené s převodem hradí
kupující,
*01.02*
schválit prodej části p. p. 248 (nově dle GP č. 1437-222/2020 p. p. 248/2 – 43,00 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 400,00 Kč/m2
k rozšíření vlastních pozemků (zajištění údržby). Náklady spojené s převodem hradí kupující,
*01.03*
schválit prodej části p. p. 248 (nově dle GP č. 1437-222/2020 p. p. 248/3 – 42,00 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova spol. Trutnovská autobusová doprava s.r.o., za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve
výši 350,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků (zajištění údržby). Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
RM_2021-809/15
p. p. 86/14, p. p. 86/16, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 86/14 (cca 1 160,00 m2) za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši
550,00 Kč/m2 a část p. p. 86/16 (cca 10,00 m2) za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši
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480,00 Kč/m2, vše v k. ú. Poříčí u Trutnova
pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.

k rozšíření vlastních

RM_2021-810/15
p. p. 273/187, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 273/187 (186,00 m2) v k. ú. Trutnov
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.000,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků (zahrada).
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-811/15
p. p. 2774/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2774/1 (cca 29,00 m2) v k. ú. Trutnov spol. ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a.s., za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.200,00 Kč/m 2 k rozšíření
vlastních pozemků (vjezd). Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-812/15
st. p. 147 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej st. p. 147 (186,00 m2), p. p. 297/5 (86,00 m2) a p. p. 510/1 (74,00 m2) vše 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_2021-813/15
p. p. 2136/3, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 2136/3 (34,00 m2) v k. ú. Trutnov
za
kupní cenu ve výši 1.000,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
RM_2021-814/15
p. p. 872, k. ú. Studenec u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod p. p. 872 (4 173,00 m2, ostatní komunikace) v k. ú. Studenec u Trutnova, z majetku České republiky, od Státního pozemkového úřadu do majetku města Trutnova dle
zákona č. 503/2012 Sb. Jedná se o pozemek pod stavbou účelové komunikace. Náklady spojené
s převodem hradí nabyvatel.
RM_2021-815/15
p. p. 2631, 3107/12, 3107/14, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod p. p. 2631 (963,00 m2), p. p. 3107/12 (226,00 m2) tj. pozemků pod
stavbou komunikace a p. p. 3107/14 (15,00 m2), tj. silniční pomocné těleso, v k. ú. Starý Rokytník,
z majetku České republiky, od Státního pozemkového úřadu do majetku města Trutnova dle záko-
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na č. 503/2012 Sb. Jedná se o pozemek pod stavbou účelové komunikace. Náklady spojené
s převodem hradí nabyvatel.
RM_2021-816/15
p. p. 2656/528, p. p. 2656/582, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup části p. p. 2656/528 (cca 280,00 m2) a p. p. 2656/582 (32,00 m2, včetně chodníku)
v k. ú. Trutnov od spol. INGSERVIS s.r.o., za kupní cenu ve výši 1,00 Kč. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
RM_2021-817/15
p. p. 1365, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 1365 (9 686,00 m2) v k. ú. Trutnov
RM_2021-818/15
p. p. 352/5, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 352/5 (801,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník

.

.

RM_2021-819/15
p. p. 1448/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 1448/1 (cca 300,00 m2) v k. ú. Trutnov
.
RM_2021-820/15
p. p. 1177/11, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 1177/11 (cca 51,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-821/15
p. p. 55/1 a p. p. 577, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 55/1 (cca 467,00 m2) a p. p. 577 (302,00 m2) obě v k. ú. Dolní Staré Město na
dobu určitou 5 let
, z toho 753,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné
2
2
ve výši 3,00 Kč/m /rok a 16,00 m k umístění dočasné stavby chatky za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok s tím, že umístěná chatka bude bez základů. Pozemek bude po dobu nájmu oplocen (pletivo). Jakákoliv další výstavba či výsadba stromů není povolena.
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RM_2021-822/15
p. p. 273/243, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 273/243 (cca 10,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
za účelem zřízení sjezdu a následné údržby za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že na
pronajatém pozemku nelze parkovat.
RM_2021-823/15
p. p. 1507/14, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1507/14 (cca 52,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
, z toho 42,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok
a 10,00 m2 k umístění pergoly za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů není povolena. Pronajatý pozemek bude po dobu nájmu oplocen (pletivem).
RM_2021-824/15
p. p. 1433/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1433/1 (cca 326,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou do
31.12.2024
, z toho 182,00 m2 k parkování za nájemné ve výši
2
2
20,00 Kč/m /rok a 144,00 m k údržbě pozemku (sekání) za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok s tím,
že jakákoliv výstavba či výsadba stromů není povolena. Smlouva bude uzavřena s právem pronajímatele vypovědět smlouvu bez uvedení důvodů s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
RM_2021-825/15
p. p. 2760, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2760 (cca 15,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 2 roky Společenství vlastníků jednotek Slévárenská 605 v Trutnově k vybudování rampy do kolárny panelového domu
čp. 605 za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2021-826/15
p. p. 2656/442, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2656/442 (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 a následné údržby za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2021-827/15
st. p. 27, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 27 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
za účelem vystavení zboží před provozovnou (TIP MÓDA) na dobu určitou, a to od 10.09.2021 do
31.12.2021 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazena
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náhrada za bezesmluvní užívání části st. p. 27 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
05.08.2021 do 09.09.2021 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2021-828/15
st. p. 72, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 72 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, společnosti Mousa glas,
s. r. o., k vystavení zboží před prodejnou a k umístění reklamního stojanu (DOMÁCÍ POTŘEBY)
na dobu určitou, a to od 15.09.2021 do 07.07.2022 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že
bude před podpisem smlouvy uhrazena náhrada za bezesmluvní užívání části st. p. 72 (cca
2,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 08.07.2021 do 14.09.2021 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2021-829/15
p. p. 138/4, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 138/4 (cca 600,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let,
(nejvyšší nabídce) jako zahradu a zázemí za nájemné ve výši 25,00 Kč/m 2/rok
s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Pozemek
bude po dobu nájmu dočasně oplocen (pletivo). V případě, že žadatelka od žádosti odstoupí, pronájem se schvaluje
, tj. druhé nejvyšší nabídce.
neschvaluje
*02.01*
pronájem části p. p. 138/4 (cca 600,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
,
*02.02*
pronájem části p. p. 138/4 (cca 600,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
.
RM_2021-830/15
p. p. 159/11, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 159/11 (cca 3,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova společnosti mdexx Magnetronic
Devices s. r. o., k umístění reklamy „výrobek firmy“.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2021-831/15
p. p. 475 a p. p. 515/1, k. ú. Babí
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pacht p. p. 475 (22 256,00 m2) a p. p. 515/1 (54 169,00 m2) obě v k. ú. Babí na dobu neurčitou
společnosti FARMERS spol. s r. o., k zemědělskému využití za pachtovné ve výši 2,20 %
z 21.900,00 Kč/ha/rok, tj. 3.682,00 Kč.
RM_2021-832/15
p. p. 237/33, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 237/33 (cca 10,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Vítězslava Nováka,
k umístění lešení (oprava střechy a fasády domu čp. 258) na dobu určitou, a to od
21.09.2021 do 31.10.2021.
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RM_2021-833/15
p. p. 147 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 147 (cca 266,00 m2), části p. p. 2215/8 (205,00 m2), části p. p. 2584 (cca
55,00 m2) a části p. p. 2215/13 (cca 3,00 m2) vše v k. ú. Trutnov, nábřeží Václava Havla, ul. Vodní,
společnosti BAK stavební společnost, a. s., k zařízení staveniště (lešení, buňky, deponie) za účelem rekonstrukce kina Vesmír na dobu určitou, a to od 24.08.2021 do 18.07.2022 s tím, že bude
na části p. p. 147 v k. ú. Trutnov, ul. Vodní (parkoviště) umožněno parkování pro invalidy (dvě parkovací místa).
RM_2021-834/15
p. p. 64/12, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 64/12 (cca 210,00 m2) v k. ú. Dolní Staré
Město s
k vybudování zpevněné komunikace s asfaltovým krytem za následujících podmínek:
 pozemek bude užíván výhradně za účelem vybudování zpevněné komunikace k zajištění napojení p. p. 64/5 v k. ú. Dolní Staré Město,
 následnou údržbu a veškeré opravy stavby bude provádět stavebník na vlastní náklady,
 provedené úpravy na pozemku budou součástí pozemku, stavebník nebude mít k pozemku,
(který tvoří veřejné prostranství), žádná zvláštní práva. Dojde-li z důvodu provedení stavby
k navýšení ceny pozemku v majetku města, nebude stavebník oprávněn od vlastníka cokoliv
žádat,
 výstavba musí být v souladu s podmínkami Odboru výstavby – silničního správního úřadu
a Odboru rozvoje města,
 stavba bude vybudována nejpozději do 31.12.2024.
RM_2021-835/15
p. p. 188, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 188 (celkem 540,00 m 2) v k. ú. Lhota
u Trutnova s Královéhradeckým krajem na stavbu „Most ev. č. 3016-3 Lhota u Trutnova“.
RM_2021-836/15
st. p. , k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části st. p.
v k. ú. Bohuslavice nad Úpou v majetku
(¼),
(½)
a
(¼) za účelem umístění stavby „Veřejného osvětlení v ulici
Adamovská, Trutnov“ v rozsahu 3,00 m2. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
RM_2021-837/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p.
v k. ú.
Trutnov v majetku
za účelem umístění stavby kabelu veřejného
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osvětlení a dvou lamp na dobu určitou 5 let. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-838/15
p. p. 287, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch st. p. 415 v k. ú. Trutnov v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby „výústního objektu při odkanalizování rodinného domu“ umístěné na části p. p. 287 v k. ú. Bojiště u Trutnova v celkovém rozsahu
cca 12,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněná.
ruší
*02.01*
usnesení Rady města Trutnova č. 2021-754/14 z 26.07.2021.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-839/15
Národní čp. 160, č. b. 3 (odepsání zbývající části pohledávky)
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
nevymahatelnost pohledávky:
ve výši 2.165,52 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle platebního rozkazu OS Trutnov
ze dne 26.10.2004 vůči dlužnici
za užívání bytu v domě Národní
čp. 160, č. b. 3, Trutnov, z důvodu splnění oddlužení dlužníka a osvobození od placení pohledávek
zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.
schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávky:
ve výši 2.165,52 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle platebního rozkazu OS Trutnov
ze dne 26.10.2004 vůči dlužnici
za užívání bytu v domě Národní
čp. 160, č. b. 3, Trutnov, z důvodu splnění oddlužení dlužníka a osvobození od placení pohledávek
zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.
RM_2021-840/15
Dělnická čp. 154 (odepsání nevymahatelné pohledávky)
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
zánik pohledávky:
ve výši 457,00 Kč nedoplatek z vyúčtování služeb, poskytovaných s užíváním bytu za rok 2020 za
byt Dělnická čp. 154, Trutnov, po
.
schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávky:
ve výši 457,00 Kč nedoplatek z vyúčtování služeb, poskytovaných s užíváním bytu za rok 2020 za
byt Dělnická čp. 154, Trutnov, po
.
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RM_2021-841/15
Žádost o zapůjčení holobytu (
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244 pro
.

)

RM_2021-842/15
Palackého čp. 79, č. b. 3
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Palackého 79, č. b. 3, 4. podlaží,
o vel. 1+2 (kuchyň 11,78 m2, 1. pokoj 22,93 m2, 2. pokoj 12,88 m2, koupelna 4,33 m2, WC
1,13 m2 a předsíň 12,90 m2, topení – plynový kotel. Měsíční nájemné 4.434,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, plynový kotel a vodoměr. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 50,00 Kč/osoba, domovní odpad
45,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 150,00 Kč/osoba, domovní služby 30,00 Kč/osoba
a komín 40,00 Kč/průduch.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 12 měsíců. Pokud se nájemce bytu přihlásí k trvalému pobytu u daného bytu, který
získal v tomto výběrovém řízení, bude nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu určitou 2 roky
a dále se bude prodlužovat vždy na další 2 roky za podmínky řádného plnění povinností nájemce
vyplývajících z nájemní smlouvy a OZ včetně dalších právních předpisů.
MAJETEK MĚSTA – MEBYS Trutnov s.r.o.
RM_2021-843/15
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s. – KUŽELNA Poříčí – ceník pro využívání kuželny veřejností
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ceník pro využívání kuželny veřejností.
RM_2021-844/15
MEBYS Trutnov s.r.o. – „Stará loděnice oprava střechy“ – vícepráce
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vícepráce u veřejné zakázky malého rozsahu „Stará loděnice oprava střechy“ v celkové výši
33.550,00 Kč bez DPH.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-845/15
Hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2021
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací k 30.06.2021.
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RM_2021-846/15
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. – schválení členů správní a dozorčí rady
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit odvolání členů správní rady Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.,
MUDr. Antonína Vajcíka a Mgr. Tomáše Eichlera,
*01.02*
schválit jmenování členů správní rady Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s., na
další funkční období ve složení:
, Bc. Iva Řezníčková, MUDr. Antonín Vajcík, Mgr. Tomáš Eichler,
*01.03*
schválit jmenování členů dozorčí rady Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s., na
další funkční období ve složení:
, Mgr. Leoš Křemenský, Ing. Silvie Plšková.
RM_2021-847/15
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) –
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro
, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním fotbalového turnaje v malé kopané v Trutnově v roce 2021
(zejména výdaje na poháry, pronájem hřiště a stánku, odměny rozhodčím apod.),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro
,
v upraveném znění.
RŮZNÉ
RM_2021-848/15
Návrh pojmenování nově vznikajících ulic v Trutnově-Horním Starém Městě
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit v k. ú. Horní Staré Město pro dvě sousední nově vznikající ulice na p. p. 776/1 název "Justova" a "Hybnerova",
*01.02*
schválit v k. ú. Horní Staré Město pro nově vznikající ulici na p. p. 1864/2 název "Wolfova".
RM_2021-849/15
VZMR Zpracovatel Změny č. 1 regulačního plánu Trutnov-Nové Dvory – opakovaná zakázka
– schválení výsledku výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Zpracovatel Změny č. 1 regulačního plánu
Trutnov-Nové Dvory – opakovaná zakázka“, systémové č. VZ: P21V00000066, konkrétně účastníka Atelier T – plan, s.r.o., Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4-Nusle, IČ 26483734, nabídková cena
602.580,00 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. Atelier T – plan, s.r.o., Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4-Nusle, IČ 26483734,
2. TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér, Horská 64, 541 01 Trutnov- Střední Předměstí,
IČ 63220385.
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pověřuje
*02.01*
Ing. Jelínka, 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, 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_2021-850/15
Dodatek č. 1 ke smlouvě na stavbu "Oprava havarijního stavu zakrytého úseku Kacířského
potoka"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 1 smlouvy 043/D/R/21 k investiční akci „Oprava havarijního stavu zakrytého
úseku Kacířského potoka v ř. km 0,000 – 0,032“ se společností STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., v předloženém znění. Celková cena díla dle dodatku č. 1 činí 2.867.198,00 Kč bez
DPH, 3.469.309,58 Kč vč. DPH (úspora oproti původní ceně je -30.108,00 Kč bez DPH).
ukládá
*02.01*
Ing. Jelínkovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy se společností STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., v předloženém znění v termínu do 15.09.2021.
Termín: 15.09.2021
RM_2021-851/15
VZ "Renovace plochy baseballového hřiště včetně instalace automatického zavlažovacího
systému" – přímé zadání veřejné zakázky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
přímé zadání veřejné zakázky s názvem "Renovace plochy baseballového hřiště včetně instalace
automatického zavlažovacího systému", systémové číslo VZ: P21V00000069, dodavateli
, IČ 73599867, nabídková cena 2.357.330,83 Kč včetně DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Jelínka, vedoucího Odboru rozvoje města, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
RM_2021-852/15
Dotace z rozpočtu MV na výdaje JSDH
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu
MV-GŘ HZS ČR na výdaje JSDH,
*01.02*
přijetí dotace poskytnuté MV-GŘ HZS ČR na výdaje JSDH obcí.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění podání žádosti o výše uvedenou dotaci.
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RM_2021-853/15
Funkční období ředitele SVČ
Rada města Trutnova
schvaluje,
*01.01*
že nebude vyhlášen konkurs na pracovní místo ředitele Střediska volného času, Trutnov, resp.
, stávající ředitel tohoto městem zřizovaného školského zařízení, nebude odvolán
ze své funkce, a to ve smyslu ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
RM_2021-854/15
Bezplatná příprava k začlenění žáků – cizinců v ZŠ V Domcích
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s určením Základní školy, Trutnov, V Domcích 488, k poskytování bezplatné přípravy k začlenění
žáků – cizinců plnících povinnou školní docházku do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků.
RM_2021-855/15
ZŠ Komenského – bezplatná výpůjčka mobilní učebny
Rada města Trutnova
souhlasí,
*01.01*
aby Základní škola, Trutnov, Komenského 399, uzavřela s Královéhradeckým krajem smlouvu
o výpůjčce mobilní učebny na podporu technického, přírodovědného a humanitního vzdělávání dle
předloženého návrhu.
RM_2021-856/15
Pořízení DHM Domovem pro seniory Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, tj. dvouplášťových vyhřívaných transportních vozíků s ventilátorem, typ ETV 1-20, Domovem pro seniory Trutnov dle předloženého návrhu.
RM_2021-857/15
Nájemní smlouva na pronájem učebny a kabinetu
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s uzavřením nájemní smlouvy mezi Základní školou, Trutnov, Komenského 399, a Základní školou
speciální a praktickou školou Diakonie ČCE Vrchlabí v předloženém znění.
pověřuje
*02.01*
Mgr. Petra Horčičku k podpisu výše uvedené smlouvy.
RM_2021-858/15
Vedoucí Odboru majetku města MěÚ
Rada města Trutnova
jmenuje
*01.01*
vedoucí Odboru majetku města Městského úřadu Trutnov s účinností od
01.11.2021 na dobu určitou, po dobu uvolnění
pro výkon veřejné funkce.
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RM_2021-859/15
Smlouva o poskytování reklamních a propagačních služeb
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
poskytnutí reklamní plochy na dresech “A” družstva žen TJ Lokomotiva Trutnov, z. s., které působí
v Ženské basketbalové lize, a reklamní plochy ve sportovní hale, v tisku a dalších místech společnosti KARA Trutnov, a. s.
RM_2021-860/15
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 13.09.2021 od 09:00 h 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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