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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-1218/22
Dlouhá čp. 645 (převod nájemní smlouvy)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města převést právo nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 645 v Dlouhé ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 73,53 m2 (prodejna 45,80 m2, sklad
13,82 m2, šatna 9,20 m2, úklidová komora 2,51 m2 a WC 2,20 m2) ze stávajícího nájemce,
, IČ 72873205, na
, IČ 13993364, za stejných smluvních podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení
vinotéky a restaurace. 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.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-1219/22
Nová trafika u pošty (převod nájemní smlouvy)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
převod nájmu 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) 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. Nový
nájemce vstupuje do smluvního vztahu založeného nájemní smlouvou s původním nájemcem při
respektování celého obsahu nájemní smlouvy. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor
sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní
smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostorách sloužících podnikání
nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů.
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RM_2021-1220/22
Krakonošovo nám. čp. 72 (restaurace Radnice)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku 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 m2 (v suterénu – restaurace o výměře
121,20 m2, 2 salónky o celkové výměře 48,50 m2, 5 chodeb o celkové výměře 78,20 m2, 1 kuchyň
23,40 m2, 3 sklady o celkové výměře 23,30 m2, 1 šatna 8,50 m2, 2 sociální zařízení o celkové výměře 21,20 m2, 1 výměník 18,80 m2, 1 bar 45,80 m2, v 1. NP: 1 kancelář 23,60 m2 a 1 šatna
6,20 m2) a předzahrádky na části p. p. 2675 o výměře 207,00 m2, kterým bude odložen počátek
doby nájmu do období po provedení úprav nutných k řádnému užívání, nejdéle však do
30.06.2022.
RM_2021-1221/22
Krakonošovo nám. čp. 22
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na 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), se společností Jihočeská textilní s. r. o., IČ 27257835, na dobu určitou 5 let od
01.01.2022 do 01.01.2027, za nájemné ve výši 240.000,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení podnikové 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_2021-1222/22
Jihoslovanská čp. 148
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na 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) s
, IČ 60907703, na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši 33.336,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování opravny hodin, hodinek a
veškerých hodinářských prací, 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.
RM_2021-1223/22
Pronájem prostor salonku v čp. 171 ul. Národní
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 171 v ul. Národní v Trutnově umístěné
v 1. NP o celkové výměře 30,03 m2 (1 místnost – salonek býv. restaurace v Národním domě) mezi
a
jako pronajímateli a městem Trutnovem,
zastoupeným Společenským centrem Trutnovska pro kulturu a volný čas, IČ 72049537, jako nájemcem, za účelem využití pro provozní účely SCT. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 6 měsíců, za nájemné ve výši 1,00 Kč za každý započatý rok.
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ukládá
*02.01*
MgA. Kasíkovi, řediteli Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas, uzavřít nájemní
smlouvu s
a
podle bodu 01.01 tohoto usnesení, nejpozději do 01.01.2022.
Termín: 01.01.2022
NEBYTOVÉ PROSTORY – RŮZNÉ
RM_2021-1224/22
Školní čp. 13
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku 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_2021-1225/22
Krakonošovo nám. čp. 69 (souhlas s umístěním sídla firmy)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s umístěním sídla nově vznikající firmy CHOCOPARADISE s. r. o., kterou zakládá
, IČ 27474593, do objektu na adrese Krakonošovo nám. čp. 69, Trutnov.
RM_2021-1226/22
Stanovení výše jednorázové úplaty za zřízení a provozování vnitřního komunikačního vedení v objektech ve vlastnictví města na základě písemného souhlasu vlastníka
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
v souladu s § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a za splnění
podmínek tohoto zákona s umístěním a provozem vnitřních komunikačních vedení a komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť v objektech ve vlastnictví města Trutnova.
podmiňuje
*02.01*
umístění vnitřního komunikačního vedení a komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě
v objektech ve vlastnictví města Trutnova podle bodu 01.01 písemným souhlasem města a předložením platné revizní zprávy k umístěným zařízením jejich provozovatelem.
stanovuje
*03.01*
jednorázovou úplatu za umístění a provozování vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v objektech ve vlastnictví města Trutnova podle bodu 01.01 ve výši 4.000,00 Kč bez
DPH za každý jednotlivý objekt, přičemž si rada města vyhrazuje možnost kdykoliv rozhodnout
o výjimce z tohoto usnesení.
pověřuje
*04.01*
vedoucí Odboru majetku města MěÚ Trutnov k vydávání písemného souhlasu jménem vlastníka
k umístění a provozování vnitřních komunikačních vedení a komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě v objektech ve vlastnictví města Trutnova,

Stránka 6 z 21

*04.02*
společnost MEBYS Trutnov s.r.o., k vydávání písemného souhlasu jménem vlastníka k umístění
a provozování vnitřních komunikačních vedení a komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě
v objektech ve vlastnictví města Trutnova, které jsou ve správě společnosti MEBYS Trutnov s.r.o.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-1227/22
p. p.
a další, k. ú. Voletiny a další
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města směnit p. p.
(962,00 m2), p. p.
(824,00 m2),
p. p.
(910,00 m2), p. p.
(884,00 m2), p. p.
(7,00 m2) a p. p.
(7,00 m2)
2
v k. ú. Voletiny, část p. p.
(cca 731,00 m ) v k. ú. Dolní Staré Město, v majetku
, p. p.
(660,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město, p. p.
(271,00 m2) v k. ú. Trutnov
2
a p. p.
(517,00 m ) v k. ú. Starý Rokytník v majetku spol. FARMERS spol. s r.o., za
p. p.
(504,00 m2), p. p.
(133,00 m2), p. p.
(25,00 m2), p. p.
(128,00 m2),
2
2
2
(353,00 m ), p. p.
(200,00 m ), p. p.
p. p.
(177,00 m ), p. p.
(324,00 m2),
(4 954,00 m2), p. p.
(54,00 m2), p. p.
(255,00 m2),
p. p.
(1 055,00 m2), p. p.
2
2
p. p.
(9,00 m ) a p. p.
(278,00 m ), v k. ú. Voletiny v majetku města Trutnova. Směna
proběhne bez finančního vyrovnání. Náklady spojené s převodem hradí smluvní strany každá
z jedné poloviny.
RM_2021-1228/22
p. p. 2526, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2526 (cca 290,00 m2) v k. ú. Trutnov
k rozšíření vlastních pozemků (zahrada). Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-1229/22
p. p. 2633/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2633/1 (cca 24,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
neurčitou
jako manipulační plochu (přístup k domu) za
nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2021-1230/22
p. p. 835, k. ú. Babí
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 835 (cca 59,00 m2) v k. ú. Babí
za
kupní cenu ve výši 270,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2021-1231/22
p. p. 2013/8, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2013/8 (cca 95,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků Švédská
461, 462, za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.000,00 Kč/m2 k revitalizaci domu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-1232/22
p. p. 2087/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí na část p. p. 2087/1 (cca 580,00 m 2)
v k. ú. Trutnov s
(fyzická osoba podnikající, IČ 14533251) k vybudování
prodejních prostor z buněk, příp. z montovaného systému dle doložené studie, v souladu s územním plánem za následujících podmínek:
 smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 3 roky,
 stavební plat je stanoven ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH,
 stavební plat se sjednává jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby,
 kolaudace stavby bude nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy,
 prodej pozemku bude realizován do 60 dnů po doložení kolaudačního souhlasu,
 kupní cena je stanovena za cenu v místě a čase obvyklou, a to za část p. p. 2087/1 o výměře
cca 490,00 m2 ve výši 2.200,00 Kč/m2 + DPH a za část p. p. 2087/1 o výměře cca 90,00 m2 ve
výši 1.800,00 Kč/m2 + DPH,
 v případě nezkolaudování stavby do 3 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_2021-1233/22
p. p. 441/7 a další, k. ú. Debrné
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej pozemkových parcel 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. DPH ve výši 21,00 %
hradí prodávající.
RM_2021-1234/22
p. p. 2567/2, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 2567/2 (77,00 m2) v k. ú. Trutnov

k parkování.
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RM_2021-1235/22
Nájemné – sportoviště
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
souhlasit s tím, že pozemky města – sportovní areály – budou sportovním organizacím k jejich
sportovní činnosti pronajímány za minimální nájemné ve výši 100,00 až 300,00 Kč/rok.

POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-1236/22
p. p. 2633/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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.
RM_2021-1237/22
p. p. 2633/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2633/1 (cca 45,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou
manipulační plochu (příjezdová cesta) a údržba pozemku za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.

jako

RM_2021-1238/22
p. p. 2633/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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_2021-1239/22
p. p. 2633/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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_2021-1240/22
p. p. 1629/16, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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 základů) za nájemné ve výši
2
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.
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RM_2021-1241/22
p. p. 2239, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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_2021-1242/22
p. p. 2633/1 a p. p. 2668, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2633/1 (cca 35,00 m2) a části p. p. 2668 (cca 107,00 m2) obě v k. ú. Trutnov
na dobu neurčitou
, z toho 45,00 m2 jako manipulační plochu (parkování)
2
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.
RM_2021-1243/22
p. p. 227/5, k. ú. Volanov
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výpověď společnosti Koberce Brázda, s.r.o., ze smlouvy podle § 51 občanského zákoníku,
č. 990/R/2 na pronájem části p. p. 227/5 (cca 10,00 m2) v k. ú. Volanov s tříměsíční výpovědní lhůtou (tj. do 10.02.2022).
RM_2021-1244/22
p. p. 2185/7 a p. p. 2185/18, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Trutnovem a vlastníkem pozemků Českou republikou
s právem hospodařit pro Správu železnic, státní organizace, na pronájem p. p. 2185/7 (315,00 m2)
a části p. p. 2185/18 (cca 17,00 m2) obě v k. ú. Trutnov k zajištění přístupu (mlatový chodníček) na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 33,00 Kč/m2/rok bez DPH.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2021-1245/22
p. p. 933/5 a další, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení Smlouvy o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. 20B 023 a vrácení zaplacené zálohy ve výši 24.775,00 Kč.
RM_2021-1246/22
p. p. 2242/1 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s ukončením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 9421000618/2021 z 27.05.2021.
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schvaluje
*02.01*
uzavření nové Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 9421001058/2021 dle předloženého znění.
RM_2021-1247/22
p. p. 137/3 a další, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Smart Hurka s. r. o., spočívajícího
v právu uložení a provozování vodovodu, splaškové kanalizace, podzemního vedení NN a veřejného osvětlení na části p. p. 137/3, p. p. 137/8, p. p. 137/23, p. p. 1329/3 a p. p. 1866/1 v k. ú.
Horní Staré Město v celkovém rozsahu cca 389,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-1248/22
p. p. 2117/2 a další, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti InfoTel, spol. s r. o., spočívajícího
v právu uložení a provozování optické přípojky sítě elektronických komunikací na části
p. p. 2117/2, p. p. 2117/3, p. p. 2119/3, p. p. 2089, p. p. 2090, p. p. 2092, p. p. 2176/1,
p. p. 2176/2, p. p. 2088/1, p. p. 2086/1, p. p. 2116/3, p. p. 2114/1, p. p. 933/5, p. p. 2012,
p. p. 933/67, p. p. 933/3, p. p. 933/13, p. p. 933/4, 2011, p. p. 933/12, p. p. 933/19, p. p. 933/18,
p. p. 2020, p. p. 2187/3 a p. p. 2188/2 v k. ú. Horní Staré Město v rozsahu cca 705,00 m 2 za jednotkovou cenu ve výši 58,50 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-1249/22
p. p. 2468/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti InfoTel, spol. s r. o., spočívajícího
v právu uložení a provozování optické přípojky sítě elektronických komunikací na části p. p. 2468/1
v k. ú. Trutnov v rozsahu cca 15,00 m2 za jednotkovou cenu ve výši 66,66 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-1250/22
p. p. 50/3 a 280/3, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 50/3 a p. p. 280/3 v k. ú. Oblanov v celkovém rozsahu cca 11,00 m2 za cenu ve výši 2 000,00 Kč + DPH s tím, že nové skříně
a startovací jámy budou umístěny za hranou podélného odvodnění komunikace. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2021-1251/22
p. p. 1803/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nesouhlasí
*01.01*
se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch
spočívajícího
v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na části p. p. 1803/1 v k. ú. Trutnov v rozsahu
cca 21,00 m2 za jednotkovou cenu ve výši 50,00 Kč/m2 + DPH.
RM_2021-1252/22
p. p. 188/18, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti na pozemkové parcele č. p. 188/18, k. ú. Poříčí u Trutnova, s Královéhradeckým krajem pro “Obrození
Lipové náměstí v Poříčí u Trutnova“, dle přeloženého znění. Vratná kauce za protlak je stanovena
ve výši 5.929,00 Kč, tato kauce bude zaplacena na příjmový doklad vystavený od Správy silnic
KHK 5 dní před zahájením stavby.
RM_2021-1253/22
p. p. 1428/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o právu provést stavbu a prohlášení investora k pozemkovým parcelám
č. p. 1428/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova a č. p. 2271/2 v k. ú. Trutnov s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
pro “Trutnov Polská ulice, chodník u silnice I/16“, dle přeloženého znění.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-1254/22
Hluboký příkop čp. 147, č. b. 2 (odepsání pohledávky)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí nevymahatelnost pohledávky:
 ve výši 155.253,65 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle rozsudku OS v Trutnově
ze dne 26.07.2010 (příslušenství pohledávky z titulu nezaplaceného nájemného
a úhrad za služby za byt č. 2 v ul. Hluboký příkop 147, Trutnov)
vůči dlužnici
za užívání bytu v domě Hluboký příkop 147, Trutnov, z důvodu splnění oddlužení dlužnice a osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení
v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny,
*01.02*
schválit odepsání pohledávek:
 ve výši 155.253,65 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle rozsudku OS v Trutnově
ze dne 26.07.2010 (příslušenství pohledávky z titulu nezaplaceného nájemného
a úhrad za služby za byt č. 2 v ul. Hluboký příkop 147, Trutnov)
vůči dlužnici
za užívání bytu v domě Hluboký příkop 147, 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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RM_2021-1255/22
Barvířská čp. 24 (odepsání pohledávky)
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
nevymahatelnost pohledávky:
 ve výši 2.615,50 Kč zbývající část nákladů soudního řízení dle rozsudku OS v Trutnově
ze dne 25.09.2001 (náklady soudního řízení ve sporu o přivolení k výpovědi z nájmu
bytu Barvířská 24, Trutnov)
vůči dlužnici
za užívání bytu v domě Barvířská 24, Trutnov. Usnesením
Exekutorského úřadu Trutnov,
, soudního exekutora č.j.
ze dne 16.11.2021 bylo rozhodnuto o zastavení exekuce a o osvobození povinné od placení veškerých dalších nároků v rozsahu přesahujícím zaplacenou jistinu, v němž nebyly uspokojeny ke dni
28.10.2021. Zastavení exekuce a osvobození od placení je odůvodněno tím, že povinná v tomto
exekučním řízení splnila podmínky tzv. „Milostivého léta“ dle bodu 25 z. č. 286/2021 Sb.
schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávky:
 ve výši 2.615,50 Kč zbývající část nákladů soudního řízení dle rozsudku OS v Trutnově
ze dne 25.09.2001 (náklady soudního řízení ve sporu o přivolení k výpovědi z nájmu
bytu Barvířská 24, Trutnov)
vůči dlužnici
za užívání bytu v domě Barvířská 24, Trutnov. Usnesením
Exekutorského úřadu Trutnov,
, soudního exekutora č.j.
ze dne 16.11.2021 bylo rozhodnuto o zastavení exekuce a o osvobození povinné od placení veškerých dalších nároků v rozsahu přesahujícím zaplacenou jistinu, v němž nebyly uspokojeny ke dni
28.10.2021. Zastavení exekuce a osvobození od placení je odůvodněno tím, že povinná v tomto
exekučním řízení splnila podmínky tzv. „Milostivého léta“ dle bodu 25 z. č. 286/2021 Sb.
RM_2021-1256/22
Polská čp. 173 (odepsání pohledávky)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí nevymahatelnost pohledávky:
 ve výši 23.316,00 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle platebního rozkazu OS v Trutnově
ze dne 01.06.1995 (příslušenství pohledávky vzniklé nezaplacením nájemného
a úhrad za služby za byt v domě čp. 173, ulice Polská v Trutnově za období od ledna 1992 do
ledna 1995)
vůči dlužníkovi
za užívání bytu v domě Polská 173, Trutnov. Usnesením Exekutorského úřadu Trutnov,
, soudního exekutora č.j.
ze
dne 24.11.2021 bylo rozhodnuto o zastavení exekuce a o osvobození povinného od placení veškerých dalších nároků v rozsahu přesahujícím zaplacenou jistinu, v němž nebyly uspokojeny ke dni
28.10.2021. Zastavení exekuce a osvobození od placení je odůvodněno tím, že povinný v tomto
exekučním řízení splnil podmínky tzv. „Milostivého léta“ dle bodu 25 z. č. 286/2021 Sb.,
*01.02*
schválit odepsání pohledávky:
 ve výši 23.316,00 Kč zbývající část poplatku z prodlení dle platebního rozkazu OS v Trutnově
ze dne 01.06.1995 (příslušenství pohledávky vzniklé nezaplacením nájemného
a úhrad za služby za byt v domě čp. 173, ulice Polská v Trutnově za období od ledna 1992 do
ledna 1995)
vůči dlužníkovi
za užívání bytu v domě Polská 173, Trutnov. Usnesením Exekutorského úřadu Trutnov,
, soudního exekutora č.j.
ze
dne 24.11.2021 bylo rozhodnuto o zastavení exekuce a o osvobození povinného od placení veškerých dalších nároků v rozsahu přesahujícím zaplacenou jistinu, v němž nebyly uspokojeny ke dni
28.10.2021. Zastavení exekuce a osvobození od placení je odůvodněno tím, že povinný v tomto
exekučním řízení splnil podmínky tzv. „Milostivého léta“ dle bodu 25 z. č. 286/2021 Sb.
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RM_2021-1257/22
Most k životu Trutnov – výpůjčka holobytu Na Dvorkách čp. 244, č. 10
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku holobytu č. 10, Na Dvorkách 244, Trutnov 2, příspěvkové organizaci Most k životu,
Šikmá 300, Trutnov, na období 30.12.2021-31.03.2022, kdy příspěvková organizace Most k životu,
Šikmá 300, Trutnov, bude hradit zálohy na služby spojené s užíváním holobytu č. 10, Na Dvorkách 244, Trutnov 2.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2021-1258/22
Ceník – pohřebnictví
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změnu Ceníku – pohřebnictví dle předloženého návrhu.
RM_2021-1259/22
Provozní řád "Smuteční obřadní síně" a "Administrativní správní budovy"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
změnu Provozního řádu „Smuteční obřadní síně“ a „Administrativní správní budovy“ dle předloženého návrhu.
RM_2021-1260/22
Nájemní smlouva
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 14, kterým se mění výše nájemného u nájemní smlouvy č. 922/02/M uzavřená
se společností Lesy a parky Trutnov s.r.o., na pronájem pozemků určených k plnění funkcí lesa
(PUPFL) za rok 2021 a roky následující na 2.329.267,00 Kč/rok.
RM_2021-1261/22
Prodej osobního automobilu Peugeot 306
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodej osobního automobilu Peugeot 306, r. v. 2001, karoserie kombi, SPZ 1AP3695, prostřednictvím aukce na stránkách www.aukro.cz, s dobou trvání alespoň 10 dnů s vyvolávací cenou
2.500,00 Kč.
pověřuje
*02.01*
Ing. Bednářovou, vedoucí Odboru majetku města, zajištěním prodeje pomocí aukce na stránkách
www.aukro.cz, s dobou trvání alespoň 10 dnů s vyvolávací cenou 2.500,00 Kč,
*02.02*
Ing. Bednářovou, vedoucí Odboru majetku města, aby činila úkony vedoucí k prodeji výše uvedeného automobilu, vyjma podpisu kupní smlouvy.
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FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-1262/22
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 5
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změny rozpočtu města Trutnova na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 5.
RM_2021-1263/22
Pravidla rozpočtového provizoria města Trutnova na rok 2022
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
souhlasit s tím, že do schválení rozpočtu se bude rozpočtové hospodaření města Trutnova řídit
podle pravidel rozpočtového provizoria, důvodem je, že k datu dnešního jednání zastupitelstva
města není znám výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2021,
*01.02*
schválit jako pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 předložený záměr rozpočtu města Trutnova na rok 2022,
*01.03*
uložit Městskému úřadu Trutnov, Odboru finančnímu, připravit návrh rozpočtu města Trutnova na
rok 2022.
Termín: 31.03.2022
RM_2021-1264/22
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Psychiatrická nemocnice Kosmonosy
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, IČ 00068691,
Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – úhrada výdajů spojených s pořízením kreslících ploch a akrylových barev pro arteterapii pro
skupinovou a individuální činnost duševně nemocných psychiatrické nemocnice Kosmonosy v roce
2021, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2021-1265/22
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Trutínek – rodinné centrum, z. s.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 248.103,96 Kč pro Trutínek – rodinné centrum, z. s.,
IČ 04302249, Mládežnická 536, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace
výše nedefinované – úhrada výdajů spojených s provozem centra v roce 2022 (zejména úhrada
nájemného v měsících leden až prosinec 2022, pronájem kuchyňské linky, výdaje na drobné opravy a údržbu prostor, vedení účetnictví, úklid a úklidové prostředky a drobný provozní materiál centra {tonery, papíry, pomůcky na vyrábění, materiál} apod.),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Trutínek – rodinné centrum, z. s., IČ 04302249, Mládežnická 536, Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2021-1266/22
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Tréninkové centrum PK Sport, z. s., IČ 07138644, Kiesewettrova 962, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečStránka 15 z 21

ná úhrada výdajů spojených s pořádáním 8. ročníku hokejového turnaje amatérských týmů
– „KRAKONOŠ BREWERY CUP“ v roce 2021 (zejména výdaje na pronájem ledové plochy apod.),
včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Tréninkové centrum PK Sport, z. s., IČ 07138644, Kiesewettrova 962, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním hokejového turnaje pro hráče ročníku 2013 a mladší
– "Czech Dragons Cup 2021" (zejména výdaje na pronájem ledové plochy), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2021-1267/22
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 175.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze
dne 04.11.2021, tj. kompenzace úhrady výdajů plavecké školy způsobených výpadkem provozování plavecké školy TJ LOKO TRUTNOV v roce 2021 (zejména úhrada výdajů spojených s pronájmem bazénu),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, v předloženém vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397,
Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná
na MS mládeže a dospělých v Thajsku v roce
úhrada výdajů spojených s účastí
2021,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z. s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, v předloženém vzoru.
RM_2021-1268/22
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – SK Horní Staré Město, z. s.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 1.077.000,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596,
Horní Staré Město 681, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
12.11.2021, tj. úhrada výdajů spojených s komplexní správou (provozem) a údržbou sportovního
areálu SK Horní Staré Město v roce 2022 (zejména výdajů na úhradu vody, energií, služeb, opravy, údržbu apod.), výdajů na úhradu osobních nákladů {včetně odvodů} a pořízení běžného a pracovního vybavení),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, v předloženém znění.
RM_2021-1269/22
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 6/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vydat obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 6/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
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*02.01*
pověřit starostu města Trutnova vyhlášením úplného znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky města
Trutnova č. 6/2021.
RŮZNÉ
RM_2021-1270/22
Oprava pomníku osvobození na městském hřbitově – výběr varianty
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s realizací opravy pomníku osvobození na městském hřbitově ve variantě G.
RM_2021-1271/22
Expozice války 1866 v Janské kapli - prodloužení výpůjčky exponátů
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
prodloužení výpůjčky exponátů od Muzea Podkrkonoší v Trutnově do 31.12.2022,
*01.02*
prodloužení výpůjčky exponátů od Městského muzea a galerie v Úpici do 31.12.2022,
*01.03*
prodloužení výpůjčky exponátů od Vojenského historického ústavu v Praze do 29.02.2024,
*01.04*
prodloužení pojištění vystavených exponátů od VHÚ Praha do 31.12.2022.
pověřuje
*02.01*
Ing. Jelínka, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření aktualizovaných výpůjčních
smluv s MOČR – VHÚ Praha, Muzeem Podkrkonoší v Trutnově a Městským muzeem a galerií
V. Mezerové v Úpici v předloženém znění,
*02.02*
Ing. Bednářovou, vedoucí Odboru majetku města, zajištěním uzavření aktualizované pojistné
smlouvy u Kooperativy, a.s., s dobou platnosti do 31.12.2022.
RM_2021-1272/22
Změna č. 1 regulačního plánu Trutnov – Nové Dvory (návrh č. 1.4, návrh úhrady nákladů)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
zařadit návrh č. 1.4 do obsahu Změny č. 1 regulačního plánu Trutnov – Nové Dvory a prověřit tak
možnosti zastavění na p. p. 416/47, k. ú. Dolní Staré Město,
*01.02*
schválit úhradu nákladů na zpracování Změny č. 1 regulačního plánu Trutnov – Nové Dvory a vyhotovení Úplného znění regulačního plánu Trutnov – Nové Dvory po změně č. 1 dle předloženého
návrhu.
RM_2021-1273/22
VZ "Zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení na území města
Trutnova" – zrušení VŘ
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Zajištění správy, provozu, údržby, oprav
a obnovy veřejného osvětlení na území města Trutnova“, systémové číslo VZ: P21V00000080,
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pověřuje
*02.01*
Ing. Jelínka, vedoucího Odboru rozvoje města, k podepsání písemností s tím souvisejících.
RM_2021-1274/22
Smlouva o validaci procesů ve společnosti Technické služby Trutnov, s.r.o.
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o validaci procesů ve společnosti Technické služby Trutnov, s.r.o., mezi městem
Trutnovem a společností Technické služby Trutnov, s.r.o., dle předloženého návrhu.
ukládá
*02.01*
Ing. Jelínkovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy o validaci procesů ve
společnosti Technické služby Trutnov, s.r.o., v předloženém znění v termínu do 20.12.2021.
Termín: 20.12.2021
RM_2021-1275/22
Dodatek č. 15 ke Smlouvě o dílo na poskytování technických služeb městu Trutnovu ze dne
11.04.2012
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
dodatek č. 15 ke Smlouvě o dílo na poskytování technických služeb městu Trutnovu ze dne
11.04.2012, který bude uzavřen pouze v případě schválení rozpočtových změn zastupitelstvem
města dne 13.12.2021.
RM_2021-1276/22
VZ "Zpracování Akčního plánu pro udržitelnost energií a klima" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Zpracování
Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima“, systémové č. VZ: P21V00000074,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
zadávací podmínky budou uveřejněny na profilu zadavatele,
*01.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. David Jelínek, Bc. Eva Podrazilová, paní
Monika Vídeňská,
*01.05*
jmenování hodnoticí komise ve složení: Mgr. Tomáš Eichler, Ing. David Jelínek, Bc. Petra Sekerová, Bc. Eva Podrazilová, Mgr. Petr Horčička, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové
ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení,
kteří skončí v konečném pořadí na prvním a druhém místě případně dalších tak, aby zadavatel měl
k dispozici dvě nabídky uchazečů, s nimiž lze podepsat smlouvu (bude-li to s ohledem na počet
účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
pověřuje
*02.01*
Ing. Jelínka, vedoucího Odboru rozvoje města, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
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RM_2021-1277/22
Pořízení sněžné rolby
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit podání žádosti o dotaci na pořízení sněžné rolby značky Pistenbully 100, dále jen „rolby“,
v programu „Národní program podpory cestovního ruchu v regionech“ Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dále jen „programu“,
*01.02*
schválit vyčlenění finančních prostředků na předfinancování výdajů, dotačně nekrytých uznatelných výdajů a financování neuznatelných výdajů, to vše v souhrnné výši do 5 milionů Kč.
RM_2021-1278/22
VZ "Zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení na území města
Trutnova – opakovaná zakázka" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení na území města Trutnova – opakovaná
zakázka“, systémové č. VZ P21V0000090,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. David Jelínek, Kateřina Racková a paní
Monika Vídeňská,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. David Jelínek, paní Kateřina
Racková, Mgr. Pavel Káňa a Ing. arch. Michal Rosa,
k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení
splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí na prvním
a druhém místě případně dalších tak, aby zadavatel měl k dispozici dvě nabídky uchazečů, s nimiž
lze podepsat smlouvu (bude-li to s ohledem na počet účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících,
pověřuje
*02.01*
Ing. Jelínka, vedoucího Odboru rozvoje města, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2021-1279/22
Rámcová dohoda „Tisk periodika Radniční listy města Trutnova 2021-2024“
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku k rámcové smlouvě „Tisk periodika Radniční listy města Trutnova 2021 2024“,
kterým je navýšena cena díla o 10,00 % v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/201 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), dle předloženého návrhu.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění podpisu dodatku smlouvy.
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RM_2021-1280/22
Pravidla pro zveřejňování příspěvků v Radničních listech města Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
Pravidla pro zveřejňování příspěvků v Radničních listech města Trutnova v předloženém znění.
RM_2021-1281/22
Odměny pro ředitele ZŠ, ZUŠ, MŠ, SVČ a městských jeslí
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
v souladu s obecným rámcem pro přiznání odměn ředitelům vybraných příspěvkových organizací
města Trutnova na rok 2021, tj. 7 základních škol, 1 základní umělecké školy, 1 mateřské školy
a 1 střediska volného času, jejich výši dle předloženého návrhu,
*01.02*
výši odměny ředitelky Městských jeslí Trutnov dle předloženého návrhu.
RM_2021-1282/22
Odměny pro ředitele poskytovatelů sociálních služeb
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
odměny ředitelům poskytovatelů sociálních služeb zřízených městem Trutnovem dle předloženého
návrhu.
RM_2021-1283/22
Rámcová smlouva s Platformou pro sociální bydlení, z.s.
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření Rámcové smlouvy mezi městem Trutnovem a Platformou pro sociální bydlení, z.s., a to
za účelem úpravy práv a povinností obou smluvních stran při poskytování metodických konzultací
pro tvorbu koncepcí a komunitního plánu a dále poradenství, metodické a vzdělávací činnosti
v oblasti bytové politiky, dle předloženého návrhu.
RM_2021-1284/22
Prodloužení smlouvy o krizovém ubytování
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
prodloužení smlouvy o krizovém ubytování na dobu určitou
dcery
v krizovém bytě.

a jeho nezletilé

RM_2021-1285/22
Pořízení DHM ZŠ Komenského
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s pořízením dlouhodobého hmotného majetku Základní školou, Trutnov, Komenského 399, tj. řemenového dopravníku pro sběr použitého nádobí do školní jídelny, dle předloženého návrhu.
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RM_2021-1286/22
Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích a na pozemních
komunikacích z důvodu potřeb města
Rada města Trutnova
vydává
*01.01*
nařízení města Trutnova č. 7/2021, kterým se mění nařízení města Trutnova č. 2/2014 o vymezení
oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla,
*01.02*
ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v předloženém znění,
*01.03*
ceník za stání silničních motorových vozidel na pozemních komunikacích z důvodů potřeb města
v předloženém znění,
*01.04*
ceník za stání silničních motorových vozidel na parkovišti UFFO v předloženém znění.
RM_2021-1287/22
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 20.12.2021 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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