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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
RM_2021-764/14 – ČEZ Distribuce, smlouva č. 4121827586, Starý Rokytník, VO – navýšení
hodnoty jističe – splněno
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-861/16
Školní čp. 13
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru výpůjčky nebytových prostor v čp. 13 Školní ul. v Trutnově, umístěných
v I. PP, o celkové výměře 39,00 m2 (1 místnost) společnosti AeskuLab Patologie, k. s.,
IČ 49709101, na dobu určitou 2 měsíců od 15.10.2021, za účelem přestěhování archivu preparátů
do náhradních prostor z důvodu stavebních úprav ve stávajícím objektu. Náklady za služby spojené s užíváním prostor hradí vypůjčitel.
RM_2021-862/16
Nová trafika u pošty (rozšíření účelu nájmu)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužících
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, za účelem provozování trafiky. Předmětem dodatku je rozšíření účelu nájmu o provozování loterijního terminálu společnosti SAZKA a. s.
RM_2021-863/16
Bulharská čp. 54
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 54 Bulharská ul.
v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 114,80 m2 (prodejna 33,40 m2, prodejna
40,50 m2, 2 výlohy o celkové výměře 10,40 m2, 1 kancelář 6,00 m2, 1 sklad 11,70 m2, 1 chodba
11,40 m2 a 1 WC 1,40 m2),
, IČ 11659939, do společného nájmu se stávajícím nájemcem,
, IČ 45954224, za účelem provozování prodejny bytového
textilu a bytového designu a prodeje dámské konfekce.
RM_2021-864/16
Krakonošovo nám. čp. 22
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužících podnikání v čp. 22 Krakonošovo
nám. v Trutnově, umístěné v I. NP a suterénu budovy (č. prostoru 102) o celkové výměře 96,20 m 2
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(1 prodejna 50,50 m2, 2 sklady o celkové výměře 21,70 m2, 1 chladící box 2,50 m2, 1 schodiště
4,90 m2, 1 WC 0,80 m2, kotelna s uhelnou – 4 místnosti o celkové výměře 15,80 m2),
, IČ 87124751, na období dalších 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování prodejny květin. 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.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-865/16
Palackého čp. 79
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 79 Palackého ul. v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 16,00 m2 (1 prodejna 15,60 m2 a 2 výlohy o výměře
0,40 m2), s
, IČ 10757031, na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši
35.000,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení
prodejny potravin, tradičních českých a slovenských výrobků. Nájemce provede na vlastní náklady
úpravy prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách,
v platném a účinném znění.
neschvaluje
*02.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 79 Palackého ul. v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 16,00 m2 (1 prodejna 15,60 m2 a 2 výlohy o výměře
0,40 m2) se spolkem RÝBRCOUL – DUCH HOR, z. s., IČ 06624171.
RM_2021-866/16
Jihoslovanská čp. 33
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 33 Jihoslovanská ul. v Trutnově,
umístěné v 1. NP o celkové výměře 66,30 m2 (prodejna 42,70 m2, výloha 1,30 m2, sklad 15,50 m2,
šatna 4,90 m2 a WC 1,90 m2), s
, IČ 86902725, na dobu určitou 5 let, za
nájemné ve výši 81.814,00 Kč/rok včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za
účelem provozování prodejny oděvů. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude
případné zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostorách sloužících podnikání nebude
povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném a účinném znění.
NEBYTOVÉ PROSTORY – RŮZNÉ
RM_2021-867/16
Navýšení příspěvku na správu domu a pozemku (fond oprav) SVJ Lípové nám. 264, Trutnov
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
navýšení příspěvku na správu domu a pozemku (fond oprav), který hradí město Trutnov jako
vlastník jednotky v domě čp. 264 Lípové nám. v Trutnově.
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RM_2021-868/16
Školní čp. 13
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku nebytových prostor v čp. 13 Školní ul. v Trutnově, umístěných v I. PP, o celkové výměře
39,00 m2 (1 místnost) společnosti AeskuLab Patologie, k. s., IČ 49709101, na dobu určitou 14 dní,
od 01.10.2021 do 14.10.2021, za účelem přestěhování archivu preparátů do náhradních prostor
z důvodu stavebních úprav ve stávajícím objektu. Náklady za služby spojené s užíváním prostor
hradí vypůjčitel.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-869/16
p. p. 1798, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1798 (cca 1 400,00 m2) v k. ú. Libeč
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-870/16
p. p. 301/3, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 301/3 (cca 500,00 m2) v k. ú. Horní Staré
Město na dobu určitou 5 let
, z toho 491,00 m2 k zahrádkářským účelům za
2
2
nájemné ve výši 3,00 Kč/m /rok, 9,00 m k umístění kůlny na nářadí za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok s tím, že pozemek bude po dobu nájmu dočasně oplocen pletivem. Jakákoliv další
výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena a schválena pronajímatelem.
RM_2021-871/16
p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2189/28 (cca 112,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu určitou 5 let
, z toho 50,00 m2 k zahrádkářským účelům, 27,00 m2
s využitím jako přístupová cesta za nájemné ve výši 5,00 Kč/m 2/rok a 35,00 m2 k umístění chatky
za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů není povolena.
RM_2021-872/16
p. p. 160/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 160/2 (cca 20,00 m 2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
na dobu určitou 5 let
k umístění stávající dřevěné kůlny za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok.
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RM_2021-873/16
p. p. 2835/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2835/1 (cca 3,00 m 2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let
k umístění stolu a dvou lavic za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2021-874/16
p. p. 835, k. ú. Babí
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 835 (cca 59,00 m2) v k. ú. Babí
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-875/16
p. p. 1235, k. ú. Volanov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 1235 (6 261,00 m2) za kupní cenu ve výši 30,00 Kč/m2,
podíl o vel. ½ na p. p. 1240 (o celkové výměře 4 071,00 m2) a podíl o vel. ½ na p. p. 1241 (o celkové výměře 11 474,00 m2) za kupní cenu ve výši 10,00 Kč/m2, vše v k. ú. Volanov spol. MODELA
TRUTNOV s. r. o., k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-876/16
p. p. 1798, p. p. 22, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1798 (cca 1 150,00 m2) a část p. p. 22 (cca
120,00 m2) v k. ú. Libeč
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené
s převodem hradí kupující,
*01.02*
s obecným zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1798 (cca 880,00 m 2) v k. ú. Libeč za
kupní cenu ve výši 250,00 Kč/m2 k rekreačním účelům. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
nesouhlasí
*02.01*
s prodejem části p. p. 1798 (cca 2 030,00 m2) a p. p. 22 (138,00 m2) v k. ú. Libeč
.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2021-877/16
st. p. 79/1, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej st. p. 79/1 (1 064,00 m2) v k. ú. Libeč
za kupní cenu ve výši
250,00 Kč/m2 jako zahradu a ke stavbě rekreačního objektu. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
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RM_2021-878/16
p. p. 314/1, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
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. 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 činí 500,00 Kč/m2 vč. 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,
 žadatel si zajistí úpravu komunikace k zajištění přístupu k pozemku na vlastní náklady.
RM_2021-879/16
st. p. 915, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej st. p. 915 (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 chatkou. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-880/16
p. p. 419/6, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 419/6 (87,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník
za kupní cenu ve
výši 330,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-881/16
p. p. 32/1, k. ú. Studenec u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 32/1 (cca 350,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova
za
kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků (zahrada).
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2021-882/16
p. p. 19, k. ú. Studenec u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 19 (180,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova
za kupní
cenu ve výši 300,00 Kč/m2 jako zahradu a pozemek pod částí domu. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
RM_2021-883/16
p. p. 992, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 992 (117,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova Českému rybářskému svazu,
z. s., místní organizace Trutnov, za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m2 jako pozemek pod mostem
a lávkou. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-884/16
p. p. 51/3, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí na část p. p. 51/3 (cca 1 030,00 m2)
v k. ú. Bojiště 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 830,00 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 činí 500,00 Kč/m2 vč. 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 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.
RM_2021-885/16
p. p. 2085/3 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 2085/3 (4 024,00 m2), st. p. 4861/1 (544,00 m2) a části p. p. 3173/1 (cca
930,00 m2) v k. ú. Trutnov spol. Protivítr-invest s. r. o., k výstavbě bytových domů, včetně nezbytné
dopravní a technické infrastruktury, za kupní cenu ve výši 817,50 Kč/m2 + DPH s tím, že cena bude navýšena o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských
cen dle údajů ČSÚ a to od 01.01.2013, a za podmínek Nájemní smlouvy č. 280 001 se smlouvou
o výpůjčce a dohodou o budoucí koupi a smlouvou o spoluúčasti žadatele na vybudování nové
nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury, ve znění pozdějších dodatků. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.

Stránka 9 z 22

RM_2021-886/16
p. p. 1947/3, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 1947/3 (cca 36,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
RM_2021-887/16
p. p. 12/5, k. ú. Studenec u Trutnova
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 12/5 (54,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova

.

.

RM_2021-888/16
p. p. 50/1, p. p. 1137/1, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí, že usnesení ZM č. 2021-18/1 nebylo realizováno z důvodu na straně žadatele.
RM_2021-889/16
p. p. 1787/4 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 1787/4 (cca 9,00 m2), části p. p. 1788/1 (cca 33,00 m2), části p. p. 1781/1
(cca 95,00 m2) a části p. p. 1784/10 (cca 23,00 m2) v k. ú. Trutnov
.
RM_2021-890/16
p. p. 1333/3, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup části p. p. 1333/3 (cca 42,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město od spol. MVE Šestidomí,
spol. s r.o., za kupní cenu ve výši 50,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí město.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-891/16
p. p. 1460/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1460/2 (cca 50,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok k zajištění přístupu do domu a k údržbě. Jakákoliv další výsadba, výstavba ani oplocení nejsou povoleny.
RM_2021-892/16
p. p. 2213/9, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/9 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov

k parkování.
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RM_2021-893/16
p. p. 1629/16, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 019 040 na pronájem části p. p. 1629/16 (cca 550,00 m 2) v k. ú. Horní Staré Město, uzavřené s
, dohodou ke dni 30.09.2021.
RM_2021-894/16
p. p. 1527/16, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1527/16 (cca 34,00 m 2) v k. ú. Trutnov na
dobu určitou 2 roky
jako manipulační plochu (parkování) za
2
nájemné ve výši 20,00 Kč/m /rok. V případě havárie na inženýrských sítích bude zpevněná plocha
odstraněna. Ke dni ukončení nájmu bude navážka odstraněna, pozemek vyklizen a předán zpět
pronajímateli.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2021-895/16
p. p. 64/12, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p. 64/5 v k. ú. Dolní Staré Město v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky na části p. p.
64/12 v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu cca 12,00 m2. Jednotková cena činí 40,00
Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-896/16
p. p. 1515/11 a p. p. 1516/7, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., spočívajícího v právu uložení a provozování plynárenského zařízení na části p. p. 1515/11 a p. p. 1516/7 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 148,00 m2 za jednotkovou cenu 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-897/16
Bulharská čp. 56, č. b. 4
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská 56, č. b. 4, 3. podlaží,
o vel. 1+2 (kuchyň 9,31 m2, 1. pokoj 18,57 m2, 2. pokoj 7,50 m2, koupelna 4,50 m2, WC 1,00 m2
a předsíň 2,50 m2, topení – plynový kotel). Měsíční nájemné 2.798,56 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, plynový kotel a vodoměr SV. 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.
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Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 12 měsíců. Pokud se nájemce bytu přihlásí k trvalému pobytu u daného bytu, který
získal v tomto výběrovém řízení, bude nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu určitou 2 roky
a dále se bude prodlužovat vždy na další 2 roky za podmínky řádného plnění povinností nájemce
vyplývajících z nájemní smlouvy a OZ včetně dalších právních předpisů.

RM_2021-898/16
V. Nezvala čp. 360, č. b. 31 (odepsání nevymahatelných pohledávek)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí zánik pohledávek:
 ve výši 41.846,00 Kč nezaplacené nájemné za byt č. 31 v domě V. Nezvala 360, Trutnov, za
únor 2000 – srpen 2001 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 06.12.2001 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení
a náklady nalézacího soudního řízení ve výši 12.460,00 Kč a náklady soudního výkonu rozhodnutí ve výši 10.133,90 Kč,
 ve výši 36.719,00 Kč nezaplacené nájemné za byt č. 31 v domě V. Nezvala 360, Trutnov, za
září 2001 – prosinec 2002 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 01.04.2003 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení
a náklady nalézacího soudního řízení ve výši 11.480,00 Kč a náklady soudního výkonu rozhodnutí ve výši 9.590,00 Kč,
 ve výši 2.022,00 Kč nezaplacené náklady na služby za byt č. 31 v domě V. Nezvala 360, Trutnov, za rok 2002 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 10.06.2004 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady nalézacího soudního řízení ve výši 5.100,00 Kč a náklady soudního výkonu rozhodnutí ve výši
4.620,00 Kč,
za byt V. Nezvala 360, Trutnov, po
,
*01.02*
schválit odepsání pohledávek:
 ve výši 41.846,00 Kč nezaplacené nájemné za byt č. 31 v domě V. Nezvala 360, Trutnov, za
únor 2000 – srpen 2001 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 06.12.2001 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení
a náklady nalézacího soudního řízení ve výši 12.460,00 Kč a náklady soudního výkonu rozhodnutí ve výši 10.133,90 Kč,
 ve výši 36.719,00 Kč nezaplacené nájemné za byt č. 31 v domě V. Nezvala 360, Trutnov, za
září 2001 – prosinec 2002 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 01.04.2003 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení
a náklady nalézacího soudního řízení ve výši 11.480,00 Kč a náklady soudního výkonu rozhodnutí ve výši 9.590,00 Kč,
 ve výši 2.022,00 Kč nezaplacené náklady na služby za byt č. 31 v domě V. Nezvala 360, Trutnov, za rok 2002 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 10.06.2004 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady nalézacího soudního řízení ve výši 5.100,00 Kč a náklady soudního výkonu rozhodnutí ve výši
4.620,00 Kč,
za byt V. Nezvala 360, Trutnov, po
.
RM_2021-899/16
Pořadník na sociální byty na rok 2021
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
přidělení sociálního bytu o vel. 1+1 (1+2)
a zařazení na pořadník sociálních bytů na rok 2021 na 2. místo.
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RM_2021-900/16
nám. Horníků čp. 494, č. b. 4 (přechod nájmu bytu)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
přechod nájmu bytu nám. Horníků čp. 494, č. b. 4, o vel. 1+2, s měsíčním nájemným 3.132,00 Kč
ke dni 19.08.2021 z nájemkyně
na
, bytem nám. Horníků
čp. 494,
*01.02*
uzavření dodatku k nájemní smlouvě, jehož obsahem budou ustanovení související s přechodem
nájmu na byt nám. Horníků čp. 494, č. b. 4, o vel. 1+2, s měsíčním nájemným 3.132,00 Kč s
, bytem nám. Horníků čp. 494, na dobu určitou do 20.08.2023.
RM_2021-901/16
R. Frimla čp. 935, č. b. 16 (žádost o ponechání bytu)
Rada města Trutnova
trvá
*01.01*
na výpovědi z nájmu bytu R. Frimla 935, č. b. 16, o vel. kk+1, ze dne 11.08.2021, kde nájemcem
bytu je
.
schvaluje
*02.01*
uzavření nové nájemní smlouvy na byt R. Frimla 935, č. b. 16, o vel. kk+1, s
na dobu určitou 6 měsíců.
RM_2021-902/16
Palackého čp. 79, č. b. 8
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem bytu na adrese Palackého 79, č. b. 8, 2. NP, o vel. 1+3, na základě výběrového řízení
žadateli na 1. místě včetně náhradníků na dalších místech:
Palackého 79, č. b. 8, o vel. 1+3, standardní byt
1.
2.
3.
4.
5.
6.-7.
6.-7.
8.
9.
10.
11.
12.

Měs. nájemné
9.050,00 Kč
9.000,00 Kč
8.500,00 Kč
7.500,00 Kč
7.008,00 Kč
7.000,00 Kč
7.000,00 Kč
6.250,00 Kč
6.000,00 Kč
5.510,00 Kč
5.423,00 Kč
5.250,00 Kč

Délka 1. plat. období
12 měsíců
6 měsíců
8 měsíců
6 měsíců
12 měsíců
6 měsíců
6 měsíců
16 měsíců
12 měsíců
18 měsíců
12 měsíců
24 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
s částkou ve výši 12.500,00 Kč a délkou 1. platebního
období 5 měsíců,
,
,
,
,
z výběrového řízení na nájem bytu Palackého 79, č. b. 8, o vel. 1+3.
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MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2021-903/16
Pult centralizované ochrany
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení příkazní smlouvy č. 216/17/TU s příkazcem Gastrokus s.r.o., Palackého 81,Trutnov, ke
dni 31.08.2021,
*01.02*
uzavření příkazní smlouvy č. 249/21/TU s příkazcem
, na připojení objektu rodinného domu v
, na pult
centralizované ochrany od 01.10.2021,
*01.03*
uzavření dodatku příkazní smlouvy č. 26/02/TU s příkazcem
,
. Dodatek smlouvy spočívá ve změně příjmení objednatele monitorovaného
objektu pivnice U Draka,
*01.04*
uzavření příkazní smlouvy č. 250/21/TU s příkazcem Lékárna U anděla strážce s.r.o., Krakonošovo nám. 71/2, Trutnov, na připojení na pult centralizované ochrany.
RM_2021-904/16
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s vyřazením neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou 5.000,00 Kč až 19.999,00 Kč dle
předloženého návrhu.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20.000,00 Kč dle předloženého návrhu.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-905/16
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 4
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změny rozpočtu města Trutnova na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 4.
RM_2021-906/16
Návratná finanční výpomoc – Pečovatelská služba Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Trutnov ve výši 2.338.218,00 Kč za podmínek dle předloženého návrhu.
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RM_2021-907/16
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
zrušit obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 7/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Trutnova,
*01.02*
vydat obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství v předloženém znění.
RM_2021-908/16
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Country skupina Tendr, z. s., IČ 27026523, Lípová 93,
Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů
souvisejících s pořádáním 20. ročníku hudební akce "Setkání country & bluegrass skupin" v roce
2021,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Country skupina Tendr, z. s., IČ 27026523, Lípová 93, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 pro Menora, z. s., IČ 27048853, Pražská 390, Trutnov, na účel
v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených
s pořádáním festivalu "Devět bran" v roce 2021,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Menora, z. s., IČ 27048853, Pražská 390, Trutnov, dle předloženého
vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro
IČ 86912119,
, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním divadelních představení, autorských
čtení a besed projektu "LiStOVáNí" v roce 2021,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro
, IČ 86912119,
, dle předloženého vzoru.

RM_2021-909/16
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč) –
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 49.000,00 Kč pro
, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada
výdajů spojených s vydáním knihy "INDIGO, DÍTĚ Z KŘIŠŤÁLU" v roce 2021 (zejména výdaje na
odbornou jazykovou korekturu, grafické zpracování tiskových dat bloku a obálky, nakladatelský
servis, tisk knih, doprava apod.), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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RM_2021-910/16
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 35.000,00 pro Alternativa pro kulturu z. s.,
IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní
akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním VIII. ročníku mezinárodní fotografické soutěže "JAZZ WORLD PHOTO" v roce 2021 (zejména výdaje na tisk výstavy, ceny pro vítěze, dopravu, ubytování porotcům a soutěžícím, promotion apod. a na další výdaje na prezentaci Jazz
World Photo),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu z. s., IČ 26991811, V Domcích 125,
Trutnov, dle předloženého znění,
*02.01*
schválit navýšení dotace v režimu de minimis o částku 127.000,00 Kč na celkovou částku
400.000,00 Kč pro Alternativa pro kulturu z. s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, na účel
určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 30.07.2021, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s pořádáním 23. ročníku mezinárodního festivalu "JAZZINEC 2021" (zejména výdaje
na cestovné, ubytování, technické zajištění, PR, překlady, promotion, grafika, srážková daň, internet, web, OSA, propagace, doprava, ozvučení, ubytování a výdajů spojených s honoráři vystupujících umělců včetně odvodů – srážková daň a výdajů na dohody (DPČ, DPP) pořadatelům, na zajištění akcí, administrativa apod.),
*02.02*
schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 69/21 pro Alternativa pro kulturu z. s.,
IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2021-911/16
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Nadační fond Střední lesnické školy a VOŠL v Trutnově,
IČ 47462094, Lesnická 9, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše
neevidované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním letního přírodovědného tábora
v roce 2021 (zejména výdaje na propagaci tábora, letáky, vstupné na výlety, dopravné, nákup
upomínkových předmětů, triček apod.),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Nadační fond Střední lesnické školy a VOŠL v Trutnově, IČ 47462094,
Lesnická 9, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro YogFest, z. s., IČ 07926634, Žižkova 184, Trutnov, na
účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše neevidované – částečná úhrada výdajů
spojených s pořádáním festivalu jógových lekcí a přednášek v roce 2021 (zejména výdaje na pronájem společenského centra „Uffo“ a reklamu v rádiu Černá Hora),
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro YogFest, z. s., IČ 07926634, Žižkova 184, Trutnov, dle předloženého
vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 pro Letecký klub ultralehkého létání v Trutnově, IČ 69155771,
Na Statku 31, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované –
částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 16. ročníku leteckého dne "Den s dračí letkou
v Trutnově" v roce 2021,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Letecký klub ultralehkého létání v Trutnově, IČ 69155771, Na
Statku 31, Trutnov, dle předloženého vzoru.
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RM_2021-912/16
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč) –
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro
,
na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada
výdajů spojených s dopravou na závody, ubytováním, startovným a nákupem doplňků stravy
v roce 2021, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2021-913/16
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na
Lukách 460, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 25.06.2021,
tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s dopravou na jednotlivé zápasy a společné tréninky
všech mládežnických kategorií (zejména žákovské kategorie, kategorie nábor, mini hokej, mladší
a starší žáci apod.), ale i dorostu a juniorů v sezóně 2021/2022,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový
a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s účastí Vojtěcha Bernáčka a Marie Poliakové na ME kadetů v boxu v roce 2021,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2021-914/16
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – užívání městských sportovišť ve správě společnosti
MEBYS Trutnov, s. r. o.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit navýšení dotace o částku 311.793,75 Kč, tj. na celkovou částku 935.381,25 Kč, pro TJ
LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel určený v individuálně
podané žádosti ze dne 29.01.2021 – úhrada výdajů spojených s užíváním sportovišť v Trutnově
(krytý bazén, tenisový areál – kurty, hala) v roce 2021,
*01.02*
schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 3/21 pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit navýšení dotace o částku 202.025,75 Kč, tj. na celkovou částku 606.077,25 Kč, pro
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne 29.01.2021 – úhrada výdajů spojených s užíváním městského stadionu v Trutnově (atletický stadion) v roce 2021,
*02.02*
schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 4/21 pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
schválit navýšení dotace o částku 40.000,00 Kč, tj. na celkovou částku 120.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel určený v individuálně podané
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žádosti ze dne 01.02.2021 – úhrada výdajů spojených s užíváním sportovišť v Trutnově (krytý bazén, zimní stadion) v roce 2021,
*03.02*
schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 5/21 pro SPARTAK TRUTNOV, z. s.,
IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
schválit navýšení dotace o částku 773.750,00 Kč, tj. na celkovou částku 2.321.250,00 Kč pro MFK
Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti
ze dne 29.01.2021 – úhrada výdajů spojených s užíváním městského stadionu v Trutnově (fotbalový stadion) v roce 2021,
*04.02*
schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 6/21 pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819,
Na Lukách 466, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
schválit navýšení dotace o částku 253.607,00 Kč, tj. na celkovou částku 760.821,00 Kč pro HC
TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, na účel určený v individuálně podané
žádosti ze dne 26.01.2021 – úhrada výdajů spojených s užíváním zimního stadionu v Trutnově
v roce 2021,
*05.02*
schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 7/21 pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921,
Na Lukách 460, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2021-915/16
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (do 50.000,00 Kč) – Linka bezpečí, z. s.
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 35.000,00 Kč pro Linka bezpečí, z. s., IČ 61383198, Ústavní 95, 181 00
Praha 8-Bohnice, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s provozem „Linky bezpečí“ a „Rodičovské linky“ v roce 2021, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2021-916/16
Zásady č. 2/2021 Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit Zásady č. 2/2021 pro poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova, v předloženém znění.
RM_2021-917/16
VZ „Přezkoumání hospodaření města Trutnova za roky 2021-2024“ – schválení výsledku
výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Přezkoumání hospodaření města Trutnova za
roky 2021-2024“, systémové číslo VZ: P21V00000060, konkrétně účastníka č. 6 – O-Consult s.r.o.,
Baarova 48/4, 460 01 Liberec 1-Staré Město, IČ 44567448, nabídková cena 435.600,00 Kč včetně
DPH k realizaci zakázky,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. O-Consult s.r.o., Baarova 48/4, 460 01 Liberec 1-Staré Město, IČ 44567448,
2. MIRÓ Audit Services s.r.o., Hvozdíkova 103, 250 66 Zdiby, Praha-východ, IČ 24291447,
3. Moore Audit CZ s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ 09275444,
4.
, Dobrovského 1121, 563 01 Lanškroun, IČ 48611107.
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pověřuje
*02.01*
Bc. Rusa, vedoucího Odboru finančního, 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*
Bc. Rusa, vedoucího Odboru finančního, 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.
RŮZNÉ
RM_2021-918/16
Změna č. 4 územního plánu Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit pořízení „Změny č. 4 územního plánu Trutnov“ dle předloženého návrhu,
*01.02*
schválit určeného zastupitele Mgr. Tomáše Hendrycha pro spolupráci s pořizovatelem „Změny č. 4
územního plánu Trutnov“,
*01.03*
podmínit pořízení „Změny č. 4 územního plánu Trutnov“ úplnou úhradou nákladů na zpracování
změny, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně ze strany navrhovatelů.
RM_2021-919/16
Smlouva o dílo na akci "Přestavba fontány u bazénu"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
předloženou smlouvu o dílo na akci "Přestavba fontány u bazénu".
RM_2021-920/16
Pravidla pro zveřejňování příspěvků v Radničních listech města Trutnova
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
návrh Pravidel pro zveřejňování příspěvků v Radničních listech města Trutnova v předloženém
znění.
ukládá
*02.01*
redakční radě Radničních listů dopracovat důvodovou zprávu o porovnání pravidel pro zveřejňování příspěvků s dalšími městy a předložit pravidla znovu k projednání Radě města Trutnova.
Termín: 11.10.2021
RM_2021-921/16
Nabídka nepotřebného majetku – tiskárna TOSHIBA B-SA4TP
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s převzetím nabízeného nepotřebného majetku zřizované organizace města Trutnova, Turistického
informačního centra Trutnov, Krakonošovo nám. 72, 541 01 Trutnov, IČ 04630858, a to tiskárny
TOSHIBA B-SA4TP, rok pořízení 2019, pořizovací cena 25.623,00 Kč.
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RM_2021-922/16
Ocenění paralympioniků
a
Rada města Trutnova
uděluje
*01.01*
ocenění Rady města Trutnova
dvou stříbrných medailí na Paralympijských hrách v Tokiu 2020,
*01.02*
ocenění Rady města Trutnova
zové medaile na Paralympijských hrách v Tokiu 2020.
schvaluje
*02.01*
poskytnutí finanční odměny ve výši 15.000,00 Kč
.
*02.02*
poskytnutí finanční odměny ve výši 15.000,00 Kč
.

, za získání
, za získání bron-

RM_2021-923/16
Dotace pro strážníky 2021
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR, za finanční spoluúčasti města na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků Městské police Trutnov v roce 2021,
v souvislosti s epidemií Covid-19 a to dle platných zásad uvedeného dotačního programu.
RM_2021-924/16
Příslib o zabezpečení vlastních zdrojů pro spolufinancování investiční akce v Domově pro
seniory
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit příslib o zabezpečení vlastních zdrojů pro spolufinancování investiční akce „Zkvalitnění
MTS v Domově pro seniory R. Frimla, Trutnov“, která je formou žádosti aktuálně zaregistrovaná
u MPSV ČR, poskytovatele dotace, v rámci 9. výzvy programu 013 310 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024“, dle předloženého návrhu.
RM_2021-925/16
Změna zřizovací listiny Mostu k životu Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit Dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Most k životu Trutnov, IČ 07978863,
kterým se ke dni 01.10.2021 upravuje Článek 4 Vymezení hlavního účelu činnosti a předmětu činnosti organizace, dle předloženého návrhu.
RM_2021-926/16
Pořízení DHM Mateřskou školou, Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, tj. dvouplášťové automatické myčky nádobí, Mateřskou školou, Trutnov, dle předloženého návrhu.
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RM_2021-927/16
Přijetí účelových finančních darů ZŠ R. Frimla – obědy do škol
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 11.440,00 Kč Základní školou, Trutnov, R. Frimla 816,
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509,
na obědové služby poskytované obdarovaným ve školním roce 2021/2022, v období od
14.09.2021 do 31.12.2021, a to ve prospěch pěti nezletilých žáků obdarovaného,
*01.02*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 18.640,00 Kč Základní školou, Trutnov, R. Frimla 816,
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509,
na obědové služby poskytované obdarovaným ve školním roce 2021/2022 v období od 01.01.2022
do 30.06.2022, a to ve prospěch pěti nezletilých žáků obdarovaného.
RM_2021-928/16
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 08.09.2021 k podaným žádostem o umístění v domech s pečovatelskou službou (DPS) a ke změnám na pořadníku žadatelů dle předloženého návrhu,
*01.02*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v DPS dle předloženého návrhu,
*01.03*
žádost
o přestěhování v rámci DPS Trutnov.
RM_2021-929/16
Vedoucí Odboru majetku města MěÚ
Rada města Trutnova
mění
*01.01*
usnesení RM_2021-858/15 ze dne 30.08.2021 tak, že účinnost jmenování
vedoucí Odboru majetku města Městského úřadu Trutnov se stanovuje od 01.10.2021 na dobu
určitou, po dobu uvolnění
pro výkon veřejné funkce.
RM_2021-930/16
Zřízení RE-USE POINT v areálu Sběrného dvora v ul. Horská v Trutnově
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení místa RE-USE POINTU v areálu Sběrného dvora v ul. Horská č. p 99 v Trutnově-Dolním
Starém Městě,
*01.02*
vyhlášení veřejné sbírky na dobu neurčitou za účelem podpory Útulku pro opuštěné a zatoulané
psy v Trutnově, a to způsobem prodeje opětovně využitelných předmětů v RE-USE POINTU za
symbolický finanční příspěvek.
ukládá
*02.01*
Bc. Rusovi, vedoucímu Odboru finančního, zřídit pro veřejnou sbírku zvláštní bankovní účet za
účelem podpory Útulku pro opuštěné a zatoulané psy v Trutnově.
Termín: 11.10.2021
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RM_2021-931/16
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města ve ČTVRTEK 30.09.2021 od 15:00 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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