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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-1093/20
Nová trafika u pošty (převod nájemní smlouvy)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města udělit souhlas s převodem práva nájmu 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) ze stávajícího nájemce,
, IČ 63223163, na
, IČ 66826250, za stejných smluvních podmínek,
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování trafiky a loterijního terminálu společnosti SAZKA a. s. 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_2021-1094/20
Krakonošovo nám. čp. 72 (restaurace Radnice)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání
č. 0376/O/M/20 uzavřené mezi městem Trutnovem a společností Kopeček Gastro Group s. r. o.,
IČ 05553351, (dříve The Rocks s. r. o.), na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 72 Krakonošovo nám. v Trutnově, umístěných v suterénu a 1. NP o celkové výměře 418,70 m 2 (v suterénu
– restaurace o výměře 121,20 m2, 2 salónky o celkové výměře 48,50 m2, 5 chodeb o celkové výměře 78,20 m2, 1 kuchyň 23,40 m2, 3 sklady o celkové výměře 23,30 m2, 1 šatna 8,50 m2, 2 sociální zařízení o celkové výměře 21,20 m2, 1 výměník 18,80 m2, 1 bar 45,80 m2, v 1. NP: 1 kancelář
23,60 m2 a 1 šatna 6,20 m2) a předzahrádky na části p. p. 2675 o výměře 207,00 m2, kterým bude
odložen počátek doby nájmu do období po provedení úprav nutných k řádnému užívání, nejdéle
však do 30.06.2022.
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RM_2021-1095/20
Slovanské nám. čp. 165 (bufet MěÚ)
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výpověď společnosti Krakonošova cukrárna s. r. o., IČ 28149122, z nájemní smlouvy na pronájem
prostor sloužících podnikání v čp. 165 Slovanské nám. v Trutnově umístěných v 1. NP o celkové
výměře 48,50 m2 (1 bufet 22,62 m2, zázemí bufetu 11,30 m2, 1 sklad 10,21 m2 a 1 soc. zařízení
o celkové výměře 4,37 m2), ze dne 22.06.2021, ev. č. sml. 0232/O/M/20. Výpovědní doba uplyne
31.01.2022.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 165 Slovanské nám.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 48,50 m2 (1 bufet 22,62 m2, zázemí bufetu
11,30 m2, 1 sklad 10,21 m2 a 2 soc. zařízení o celkové výměře 4,37 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 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. Prostory se pronajímají pouze za účelem provozování rychlého občerstvení –
bufetu. Maximální provozní doba bude v souladu s provozní dobou Inforecepce MěÚ Trutnov. Prostory budou mimo provoz 23.12. a 31.12. a v době uzavření budovy MěÚ Trutnov.
RM_2021-1096/20
Školní čp. 13
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce 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, uzavřené dne 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. Předmětem dodatku je prodloužení doby výpůjčky do 31.03.2022.
RM_2021-1097/20
Krakonošovo nám. čp. 22
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 22 Krakonošovo náměstí v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 69,70 m2 (prodejna 33,10 m2, výstavní místnost 33,60 m2 a WC 3,00 m2), společnosti Jihočeská textilní s.r.o., IČ 27257835, na dobu určitou 5
let od 01.01.2022 do 01.01.2027, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za
účelem provozování prodejny JTX – JIHOČESKÁ TEXTILNÍ. Nájemce provede na vlastní náklady
úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení
nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
RM_2021-1098/20
Jihoslovanská čp. 148
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 148 Jihoslovanská ul.
v I. NP o celkové výměře 15,95 m2 (prodejna 13,00 m2, výloha 0,50 m2, WC 2,45 m2)
, IČ 60907703, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování opravny hodin, hodinek a veškerých hodinářských prací,
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prodej hodin a hodinek. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy, nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
NEBYTOVÉ PROSTORY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2021-1099/20
MEBYS Trutnov s.r.o. – Dodatek č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací
platbě za jeho výkon
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho
výkon, uzavřené mezi městem Trutnovem a společností MEBYS Trutnov s.r.o., dne 21.12.2012,
v předloženém znění.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-1100/20
Havlíčkova čp. 12
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 12 Havlíčkova ul. v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 12,35 m2 (1 místnost), s
, IČ 72925701, na
dobu určitou 3 let s účinností od 01.01.2022, za nájemné ve výši 23.040,00 Kč/rok, za účelem provozování kadeřnictví a holičství. Zároveň s předmětem nájmu bude nájemce oprávněn užívat společně s nájemci dalších nájemních prostor v objektu společné prostory v 1. NP, a to vstupní chodbu o výměře 32,40 m2, chodbu o výměře 5,64 m2, úklidovou komoru o výměře 1,74 m2, jednu umývárnu 1,14 m2 a dvě WC o výměře 1,06 m2 a 1,21 m2. Cena za užívání společných prostor bude
zahrnuta v nájemném. Nájemce bude společně s ostatními nájemci spravovat společné prostory
a provádět běžnou údržbu a úklid těchto prostor na své náklady.
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 nájemcům uhrazeno. V prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů. Pronajímatel bude oprávněn
každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
RM_2021-1101/20
Havlíčkova čp. 12
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 12 Havlíčkova ul. v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 8,62 m2 (1 místnost), s
, IČ 44485832, na
dobu určitou 3 let s účinností od 01.01.2022, za nájemné ve výši 18.852,00 Kč/rok, za účelem provozování kadeřnictví a holičství. Zároveň s předmětem nájmu bude nájemce oprávněn užívat společně s nájemci dalších nájemních prostor v objektu společné prostory v 1. NP, a to vstupní chodbu o výměře 32,40 m2, chodbu o výměře 5,64 m2, úklidovou komoru o výměře 1,74 m2, jednu umývárnu 1,14 m2 a dvě WC o výměře 1,06 m2 a 1,21 m2. Cena za užívání společných prostor bude
zahrnuta v nájemném. Nájemce bude společně s ostatními nájemci spravovat společné prostory
a provádět běžnou údržbu a úklid těchto prostor na své náklady.
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 nájemcům uhrazeno. V prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
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č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů. Pronajímatel bude oprávněn
každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
RM_2021-1102/20
Havlíčkova čp. 12
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 12 Havlíčkova ul. v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 25,81 m2 (kancelář 24,65 m2 a výloha 1,16 m2), se společností
T SPLIT TOUR s. r. o., IČ 25935194, na dobu určitou 3 let s účinností od 01.01.2022, za nájemné
ve výši 42.996,00 Kč/rok, za účelem provozování cestovní kanceláře. Zároveň s předmětem nájmu
bude nájemce oprávněn užívat společně s nájemci dalších nájemních prostor v objektu společné
prostory v 1. NP, a to vstupní chodbu o výměře 32,40 m2, chodbu o výměře 5,64 m2, úklidovou
komoru o výměře 1,74 m2, jednu umývárnu 1,14 m2 a dvě WC o výměře 1,06 m2 a 1,21 m2. Cena
za užívání společných prostor bude zahrnuta v nájemném. Nájemce bude společně s ostatními
nájemci spravovat společné prostory a provádět běžnou údržbu a úklid těchto prostor na své náklady.
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 nájemcům uhrazeno. V prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů. Pronajímatel bude oprávněn
každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
RM_2021-1103/20
Palackého čp. 79
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužících podnikání v čp. 79 v Palackého ul. v Trutnově,
umístěné v I. NP o celkové výměře 89,25 m2 (2 prodejny 37,24 m2 a 32,76 m2, 2 výlohy o celkové
výměře 1,75 m2, sklad 14,10 m2 a WC 3,40 m2), s
, IČ 49998188, na období dalších 5 let, za nájemné ve výši 177.624,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny pro zahrádkáře. 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 – RŮZNÉ
RM_2021-1104/20
MEBYS Trutnov s.r.o. – Příloha č. 9 smlouvy o správě nemovitostí – Dohoda o výši měsíční
úplaty za poskytované služby pro rok 2022
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
Dohodu o výši úplaty za poskytované služby v předloženém znění.
RM_2021-1105/20
Změna "Zásad č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo výpůjčce nebytových prostor na dobu
nepřesahující 29 dnů"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
s účinností od 01.01.2022 změnu Článku 5 – Výpůjčka „Zásad č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo
výpůjčce nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů“, která spočívá ve změně textu „ÚhraStránka 7 z 19

da za poskytnuté služby (úklid, ozvučení apod.) činí 450,00 Kč včetně DPH za jednu pořádanou
akci. ZUŠ Trutnov se bude úhrada ve výši 450,00 Kč za jednu pořádanou akci počítat včetně
zkoušek na daný koncert. Městská dechová hudba Krakonoška Trutnov nebude hradit částku
450,00 Kč za poskytnuté služby.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-1106/20
p. p. 233/14, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 233/14 (53,00 m2) v k. ú. Voletiny
k zajištění přístupu k nemovitosti. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-1107/20
p. p. 50/1, p. p. 1137/1, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s obecným zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí k p. p. 50/1
(2 270,00 m2) a p. p. 1137/1 (300,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova 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 2 370,00 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 u zděné stavby,
dokončená hrubá stavba u dřevostavby) bude dokončena nejpozději do 5 let od podpisu
smlouvy,
 prodej pozemku bude realizován do 60 dnů po oznámení o dokončení hrubé stavby,
 úvodní cena pro jednání je u p. p. 50/1 min. ve výši 500,00 Kč/m2 vč. DPH, u p. p. 1137 min. ve
výši 85,00 Kč/m2,
 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, poplatek KÚ, atd.) hradí kupující.
RM_2021-1108/20
p. p. 2633/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2633/1 (cca 29,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
neurčitou
jako manipulační plochu (příjezdová cesta) za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
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RM_2021-1109/20
p. p. 2633/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2633/1 (cca 45,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
neurčitou
jako manipulační plochu (příjezdová cesta) a údržba pozemku za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2021-1110/20
p. p. 2633/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2633/1 (cca 29,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
neurčitou
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2021-1111/20
p. p. 2633/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2633/1 (cca 30,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
neurčitou
jako manipulační plochu (příjezdová plocha) za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2021-1112/20
p. p. 1629/16, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1629/16 (cca 550,00 m2) v k. ú. Horní Staré
Město na dobu určitou 5 let
, z toho 25,00 m2 k umístění pergoly (bez pevných
2
základů) za nájemné ve výši 20,00 Kč/m /rok a 525,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve
výši 3,00 Kč/m2/rok. Jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být předem projednána
a schválena pronajímatelem.
RM_2021-1113/20
p. p. 2239, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2239 (cca 80,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
na dobu určitou 5 let
k vybudování sjezdu
s následnou údržbou za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok. Nájemci zajistí taková opatření, aby nedocházelo k vypouštění povrchových vod na komunikaci.
RM_2021-1114/20
p. p. 2633/1 a p. p. 2668, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2633/1 (cca 35,00 m 2) a část p. p. 2668
(cca 107,00 m2) obě v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou
, z toho 45,00 m2
2
jako manipulační plochu (parkování) a 97,00 m k údržbě pozemku za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů není povolena.
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RM_2021-1115/20
p. p. 441/7 a další, k. ú. Debrné
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat pozemkové parcely č. 441/7, 462/1, 482/3, 521/2, 1035/2,
1036, 1048, 1049, 1105/5, 1105/22, 1124/3, 1124/4, 1124/5, 1124/6, 1124/7, 1124/8, 1124/9,
1124/10, 1124/11, 1124/12, 1124/13, 1124/14, 1124/15, 1124/16, 1124/17, 1124/18, 1124/19,
1124/20, 1124/21, 1124/22, 1124/23, 1124/24, 1124/25, 1124/26, 1124/30, 1124/31, 1124/32,
1124/33, 1124/34, 1124/35, 1124/36, 1124/37, 1124/38, 1124/39, 1124/40, 1124/41, 1124/42,
1124/43, 1124/44, 1124/45, 1124/46, 1124/48, 1124/49, 1124/50, 1124/53, 1124/60, 1124/62,
1124/63, 1124/65, 1124/73, 1124/79, 1124/80, 1124/81, 1124/82, 1124/83, 1124/84, 1124/85
a 1124/86 (celková výměra pozemku je 85 306,00 m2) v k. ú Debrné Ředitelství silnic a dálnic ČR,
státní příspěvkové organizaci, k realizaci stavby D11 za kupní cenu ve výši 14.716.755,00 Kč. Náklady spojené s převodem (DPH) hradí prodávající.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2021-1116/20
p. p. 1365, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 1365 (cca 80,00 m2) v k. ú. Trutnov
za kupní cenu
2
v místě a čase obvyklou ve výši 1.000 Kč/m k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
RM_2021-1117/20
p. p. 912, k. ú. Studenec u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 912 (cca 316,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 300,00 Kč/m 2 k rekreačním účelům. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-1118/20
p. p. 195/1, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 195/1 (cca 2 384,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město na dobu neurčitou
, z toho 15,00 m2 k umístění buňky za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok
2
a 2 369,00 m jako manipulační plochu (umístění stavebních strojů a stavebních víceúčelových
kontejnerů) za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že nájemce zajistí údržbu přístupové komunikace (p. p. 198/4 v k. ú. Dolní Staré Město). Pronajatý pozemek bude po dobu nájmu dočasně
oplocen (pletivem).
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RM_2021-1119/20
st. p. 1024, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem st. p. 1024 (16,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou
jako pozemek pod chatkou za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok.
RM_2021-1120/20
p. p. 10/2, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 10/2 (cca 310,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na dobu určitou 5 let
z toho 286,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
2
2,00 Kč/m /rok a k umístění altánu, skleníku a kolny (24,00 m2) za nájemné ve výši
10,00 Kč/m2/rok s tím, že pozemek bude po dobu nájmu dočasně oplocen. Jakákoliv další výstavba či výsadba musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
RM_2021-1121/20
st. p. 92, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 92 (cca 60,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že nájemce umožní vstup všem
nájemcům čp. 129, 128 a čp. 149 Krakonošovo náměstí.
RM_2021-1122/20
p. p. 2338/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2338/1 (cca 95,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
jako zázemí u domu za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že pozemek nesmí být užíván
restaurací Baladeva.
RM_2021-1123/20
p. p. 3196/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 3196/1 (cca 355,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou Společenství vlastníků domu čp. 475, 476, ulice Zámečnická, Trutnov, z toho 282,00 m2 jako zahradu a 73,00 m2
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že na části pozemku s využitím
jako zahrada není povoleno parkování vozidel. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být
předem projednána a schválena pronajímatelem.
RM_2021-1124/20
p. p. 2317, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2317 (cca 51,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
k umístění terasy pro kavárnu za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok. Jakákoliv další výstavba
není povolena. Pronajímatel neručí za způsobené škody na terase vzniklé v době zimní údržby.
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RM_2021-1125/20
p. p. 188/50, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 188/50 (cca 1,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Voletinská, společnosti DIANA SEVEN, a. s., k umístění reklamního stojanu (PRODEJ HOVĚZÍHO MASA) na dobu určitou,
a to od 01.01.2022 do 31.12.2026 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2021-1126/20
p. p. 389 a další, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 389 (435,00 m2), p. p. 390/3 (210,00 m2), p. p. 2620/1 (337,00 m2) vše v k. ú. Starý
Rokytník
k parkování.
RM_2021-1127/20
p. p. 55/1 a p. p. 577, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výpověď
z nájemní smlouvy č. 021 054 na pronájem části p. p. 55/1 (cca
467,00 m2) a p. p. 577 (302,00 m2) obě v k. ú. Dolní Staré Město s tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM_2021-1128/20
p. p. 2849/1, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2849/1 (cca 140,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na dobu neurčitou
k zajištění přístupu (pro pěší) a k údržbě pozemku za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok s tím, že bude přes pozemek umožněn přístup ostatním osobám (i nájemci části
p. p. 2849/1 v k. ú. Starý Rokytník).
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2021-1129/20
p. p. 99/6 a další, k. ú. Volanov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující p. p. 99/2 v k. ú. Volanov v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodního řadu na části p. p.
99/6, p. p. 99/9 a p. p. 99/15 v k. ú. Volanov v celkovém rozsahu cca 86,00 m 2 s tím, že vodovodní
řad bude uložen v hloubce 1,50 m. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-1130/20
p. p. 99/6 a další, k. ú. Volanov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 99/6, p. p. 99/9 a p. p. 99/15
(cca 16,00 m2 + 2,70 m2) v k. ú. Volanov s
za následujících podmínek:
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pozemek bude užíván výhradně za účelem zřízení sjezdu z p. p. 99/6, p. p. 99/9 a p. p. 99/15
v k. ú. Volanov v majetku města na p. p. 99/2 v k. ú Volanov v majetku žadatele,
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,
stavba bude vybudována nejpozději do 31.12.2023.

RM_2021-1131/20
p. p. 2239, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující p. p. 621/14 v k. ú. Horní Staré Město
v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. 2239 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém
rozsahu cca 26,00 m2. Jednotková cena činí 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2021-1132/20
p. p. a p. p.
, k. ú. Zlatá Olešnice
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. a p. p.
v k. ú. Zlatá Olešnice spočívajícího ve služebnosti cesty a stezky s vlastníkem pozemku s
v celkovém rozsahu 118,00 m2. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-1133/20
p. p. 1 a další, k. ú. Zlatá Olešnice
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch
spočívajícího služebnosti cesty a stezky na části p. p. 1, p. p. 3, p. p. 4, p. p. 1218/1 a p. p. 2003 v k. ú.
Zlatá Olešnice v celkovém rozsahu 324,00 m2. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti
uhradí oprávnění.
RM_2021-1134/20
p. p. 1977/47 a další, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změnu přiložené situace z důvodu umístění protihlukové stěny u Smlouvy o právu provést stavbu
a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 21B 032 a č. 21B 034.
RM_2021-1135/20
p. p. 659/1, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch st. p. 925 v k. ú. Horní Staré Město v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky
a studny na části p. p. 659/1 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu cca 72,00 m2.
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RM_2021-1136/20
Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby D 11
1109 Trutnov – státní hranice
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 2 ke „Smlouvě o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby D 11 1109 Trutnov – státní hranice“ se státní příspěvkovou organizac Ředitelství silnic
a dálnic ČR. Dodatkem dojde k rozšíření čl. I. bodu 2/ Úvodní ustanovení o SO 159 a SO 442 dle
přeloženého návrhu.
RM_2021-1137/20
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p.
v majetku
, části p. p.
v majetku
, na části p. p.
v majetku
, na části p. p.
v majetku
,
všechny v k. ú. Trutnov, za účelem umístění stavby splaškové kanalizace. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-1138/20
Horská čp. 659, č. b. 31 (převedení čl. podílu na novou nabyvatelku)
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
žádost ze dne 13.10.2021 o převodu členských práv a povinností
k bytu č. 31,
3. NP, Horská čp. 659 v Bytovém družstvu Horní Staré Město, na novou nabyvatelku
.
RM_2021-1139/20
Žádost o zapůjčení holobytu (
)
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244, Trutnov 2,
.
RM_2021-1140/20
Náchodská čp. 268 (odepsání pohledávek)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí nevymahatelnost pohledávek:
 ve výši 24.073,81 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle rozsudku OS Trutnov
ze
dne 28.02.2006 a zbývající část nákladů exekučního řízení ve výši 3.255,46 Kč (příslušenství
pohledávky z titulu nezaplaceného nájemného a úhrad za služby),
vůči dlužnici
za užívání bytu v domě Náchodská čp. 268, Trutnov, z důvodu
splnění oddlužení dlužnice a osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny,
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*01.02*
chválit odepsání pohledávek:
 ve výši 24.073,81 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle rozsudku OS Trutnov
ze
dne 28.02.2006 a zbývající část nákladů exekučního řízení ve výši 3.255,46 Kč (příslušenství
pohledávky z titulu nezaplaceného nájemného a úhrad za služby),
vůči dlužnici
za užívání bytu v domě Náchodská čp. 268, Trutnov, z důvodu
splnění oddlužení dlužnice a osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.

MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2021-1141/20
MEBYS Trutnov s.r.o. – „Úprava fasády Trutnov, Palackého 107“ – vícepráce
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vícepráce u veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava fasády Trutnov, Palackého 107“ v celkové
výši 137.483,80 Kč bez DPH.
RM_2021-1142/20
Plán inventur pro rok 2021
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s plánem inventur pro rok 2021 a s navrženými pracovníky do dílčích inv. komisí.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-1143/20
Hospodaření příspěvkových organizací k 30.09.2021
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací k 30.09.2021.
RM_2021-1144/20
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – HC TRUTNOV, z. s.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 300.000,00 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 hokejového mužstva „A“ týmu
mužů pro sezónu 2021/2022 a výdajů na materiální zabezpečení hráčů (zejména výdaje na výstroj
hráčů, ochranné pomůcky hráčů, brusle, hokejky apod.),
RM_2021-1145/20
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč pro Klub filatelistů Trutnov 05-76, pobočný spolek Svazu
českých filatelistů, z. s., IČ 07210370, kpt. Jaroše 327, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst.
4.4. Ostatní dotace výše neevidované – částečná úhrada výdajů spojených s činností pobočného
spolku Klubu filatelistů Trutnov v roce 2021 (zejména výdaje na pronájem místnosti na výměnné
schůzky, nájemné za vývěsní skříňku, poštovné, pozvánky na členskou schůzi apod.),
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*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub filatelistů Trutnov 05-76, pobočný spolek Svazu českých filatelistů,
z. s., IČ 07210370, kpt. Jaroše 327, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč pro TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl, z. s.,
IČ 47463384, 5. května 512, 542 24 Svoboda nad Úpou, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4.
Ostatní dotace výše neevidované – částečná úhrada výdajů spojených s opravou (zmodernizováním) plastového bezpečnostního ohrazení sportoviště (jízdárny) v jezdeckém sportovním areálu TJ
Krakonoš v roce 2021,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl, z. s., IČ 47463384,
5. května 512, 542 24 Svoboda nad Úpou, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Nadační fond Gymnázia Trutnov, IČ 60153717, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše neevidované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním slavnostního "Dne otevřených dveří",
"Slavnostního společenského večera" a "Hudebního večera" v rámci významného 100. výročí
Gymnázia Trutnov v roce 2021 (zejména výdaje na pronájem Společenského centra UFFO),
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Nadační fond Gymnázia Trutnov, IČ 60153717, Jiráskovo náměstí 325,
Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2021-1146/20
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Ostrov přírody, z. s.
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.607,00 Kč pro Ostrov přírody, z. s., IČ 09839607, Maxima
Gorkého 270, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše neevidované
– částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním podzimní a vánoční slavnosti v roce 2021
(zejména výdaje na nákup masek, hudebních pomůcek pro děti, materiálu na tvoření – dlabání
dýní, výrobu lampionů, ozdob, poštovné apod.), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2021-1147/20
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Diakonie Broumov, sociální družstvo
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace pro Diakonii Broumov, sociální družstvo, IČ 49289977, Husova 319, 550 01,
Velká Ves, Broumov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše neevidované
– úhrada výdajů spojených s provozními náklady na automobily (včetně pohonných hmot) k zajištění vývozu kontejnerů a odvozu sbírek z obcí, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RŮZNÉ
RM_2021-1148/20
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce DH Uffo"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2021.
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RM_2021-1149/20
Smlouva o reklamě – reklama a propagace objednatele na akci Rozsvícení vánočního stromu v Trutnově
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o reklamě a propagaci se společností ČEZ, a. s., na akci Rozsvícení vánočního
stromu v Trutnově 2021.
RM_2021-1150/20
Výsledek ankety „Oživení objektu bývalé věznice“
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výsledek veřejné ankety, ve které 72,00 % respondentů, tedy 737 hlasujících, hlasovalo pro projekt
Dům technických dovedností a FabLab.
pověřuje
*02.01*
vedoucího Odboru rozvoje města MěÚ Trutnov zajištěním vytvoření studie proveditelnosti projektu
do března 2022.
RM_2021-1151/20
Mateřská škola, Trutnov – služební vozidlo
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu osobního automobilu Škoda FABIA Combi 1,0 TSI
AMBITION TOUR/70 kW, Mateřskou školou, Trutnov, a to se společností Autostyl a.s.,
Horská 579, 541 01 Trutnov, IČ 24727741, dle předloženého návrhu.
RM_2021-1152/20
Mateřská škola, Trutnov – čerpání z fondu investic
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
použití finančních prostředků z fondu investic Mateřské školy, Trutnov, na výměnu venkovních
dveří na pracovišti MŠ Gorkého 289.
RM_2021-1153/20
Pořízení DHM a převod finančních prostředků v rámci SVČ
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, tj. nafukovacích prvků (překážkové dráhy a hřiště
s brankami), Střediskem volného času, Trutnov, dle předloženého návrhu,
*01.02*
dále s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, tj. konvektomatu, dle předloženého návrhu,
*01.03*
se změnou rozpočtu Střediska volného času, Trutnov, resp. převodem provozních finančních prostředků do fondu investic, a to za účelem pokrytí nákladů spojených s pořízením výše uvedeného
majetku.
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RM_2021-1154/20
Elektronický zabezpečovací systém v ZŠ Komenského
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s opravou, modernizací a rozšířením elektronického zabezpečovacího systému v budově Základní
školy, Trutnov, Komenského 399 a ve sportovním areálu školy dle předloženého návrhu.
RM_2021-1155/20
Přestěhování z městského bytu do DPS
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
usnesení Rady města Trutnova č. 2021-986/17 ze dne 29.09.2021.
schvaluje
*02.01*
ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt R. Frimla 934, č. b. 5, o vel. 0+1, uzavřené dne
28.12.2005, kde je nájemkyní
, a to ke dni 30.11.2021,
*02.02*
uzavření nové nájemní smlouvy na byt R. Frimla 934, č. b. 5, o vel. 0+1, mimo „Zásady č. 2/2016
Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou“ s
,
,
od 01.12.2021 na dobu určitou 1 rok. Nájemní smlouva na byt se bude prodlužovat vždy na další
1 rok za podmínky řádného plnění povinností nájemců vyplývajících z nájemní smlouvy a OZ včetně dalších právních předpisů. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy na byt R. Frimla 934, č. b. 5,
o vel. 0+1, je vrácení bytu na adrese V. Nezvala 281, č. b. 15, o vel. 1+1,
správci MEBYS Trutnov s.r.o., Horská 5, Trutnov.
RM_2021-1156/20
Veřejná soutěž na další prostory pro potřeby Městského úřadu Trutnov – schválení výsledku soutěže
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na uzavření nájemní
smlouvy na další prostory pro potřeby Městského úřadu Trutnov, konkrétně účastníka Autostyl,
a. s., Horská 579, 541 01 Trutnov, IČ 24727741, nabídková cena 250.000,00 Kč/rok v budově
čp. 52, která je součástí st. p. č. 4909, k. ú. Trutnov, část obce Střední Předměstí, s dobou nájmu
na 15 let od 01.01.2023 s opčním právem nájemce na dalších 10 let.
RM_2021-1157/20
Stanovení výše příspěvku pro čerpání ze sociálního fondu
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se stanovením výše příspěvku na stravování ze sociálního fondu na jednu stravovací poukázku ve
výši 54,00 Kč pro zaměstnance s účinností od 01.01.2022,
*01.02*
s poskytnutím příspěvku zaměstnancům na rehabilitační, sportovní a kulturní činnost ve výši
1.800,00 Kč zaměstnaneckým bonusem dle Zásady č. 4 Statutu sociálního fondu.
RM_2021-1158/20
Strategické dokumenty města Trutnova – spolufinancování
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
kofinancování strategických dokumentů města Trutnova:
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a) Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy města Trutnov na období let 2020 – 2025 ve výši 5,00 %
celkové ceny – tj. 6.250,00 Kč,
b) Koncepční studie role města Trutnova v cestovním ruchu východních Krkonoš a Podkrkonoší ve
výši 5,00 % celkové ceny – tj. 19.889,67 Kč,
v rámci realizace projektu Svazku obcí Východní Krkonoše “V rámci SOVK myslíme strategicky”.
RM_2021-1159/20
Smlouva o reklamě – reklama a propagace objednatele v Útulku pro opuštěné a zatoulané
psy v Trutnově
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o reklamě – reklama a propagace ČEZ a. s., v Útulku pro opuštěné a zatoulané
psy v Trutnově spočívající v umístění reklamního banneru poskytovatele na oplocení útulku za
cenu 40.000,00 Kč + DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Kasperovou, vedoucí Odboru životního prostředí, zajištěním uzavření smlouvy o reklamě.
RM_2021-1160/20
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 22.11.2021 od 15:00 h v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta

Mgr. Tomáš Eichler v. r.
místostarosta
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