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NEBYTOVÉ PROSTORY − ZÁMĚR MĚSTA
RM_2016-716/15
Policejní služebna v ZŠ Trutnov 3, Náchodská 18
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města poskytnout jako výpůjčku nebytové prostory v čp. 18
Náchodská v Trutnově, na st. p. 239, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části obce Poříčí, umístěné
v části budovy školy v I. NP o celkové výměře 15,53 m2, Městské policii Trutnov, Slovanské
náměstí 165, 541 16 Trutnov, na dobu neurčitou, s možností výpovědi ve tříměsíční
výpovědní době, za účelem zřízení policejní služebny. Náklady za služby spojené s užíváním
prostor hradí vypůjčitel.
RM_2016-717/15
Policejní služebna v ZŠ Trutnov, Mládežnická 536
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města poskytnout jako výpůjčku nebytové prostory v čp. 536
Mládežnická v Trutnově, na st. p. 1089, v k. ú. a části obce Horní Staré Město, umístěné
v části budovy školy v I. NP o celkové výměře 17,70 m2 Městské policii Trutnov, Slovanské
náměstí 165, 541 16 Trutnov, na dobu neurčitou, s možností výpovědi ve tříměsíční
výpovědní době, za účelem zřízení policejní služebny. Náklady za služby spojené s užíváním
prostor hradí půjčitel.
RM_2016-718/15
Horská čp. 220
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 220 Horská ul.
v Trutnově, umístěné v I. NP o celkové výměře 43,50 m2 (2 sklady o výměře 32,10 m2 a
11,40 m2) se společností AeskuLab Patologie k.s., IČ 49709101, se sídlem Evropská
2589/33b, 160 00 Praha 6, na dobu určitou dalších 5 let, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení archivu preparátů. 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.
RM_2016-719/15
Komenského čp. 399 (sportovní hala v budově ZŠ)
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory, reklamní plochy a movitý
majetek v čp. 399, Horní Předměstí, Komenského ul. v Trutnově, spolku TJ LOKOMOTIVA
TRUTNOV z.s., IČ 47462965, se sídlem podnikání Na Nivách 568, 541 01 Trutnov. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
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Předmětem nájmu je pronájem prostor, užívání společných prostor a pronajatého movitého
majetku za časové období od 01.06. daného roku do 31.05. následujícího roku v tomto
rozsahu:
Dle počtu hodin:
a) krátkodobý pronájem sportovní haly (prostor v budově č. 4, místnost č. 1.28 o výměře
1 066,62 m2), a to
- v rozsahu 596,5 hodin se zázemím (šatna, sprchy, WC) k tréninkům,
- v rozsahu 487,5 hodin bez zázemí (šatna, sprchy, WC) k tréninkům.
Přesné vymezení této doby bude dohodnuto mezi nájemcem a Základní školou, Trutnov,
Komenského 399 (dále ZŠ Trutnov), nájemce bude se ZŠ Trutnov písemně evidovat dobu
využití sportovní haly.
b) v souvislosti s pořádáním sportovních zápasů
- krátkodobý pronájem nebytových prostor o celkové výměře 817,72 m2
budova č. 4 − šatna 19,66 m2, sprcha 11,10 m2, šatna 19,43 m2, šatna rozhodčích 11,65 m2,
sprcha 11,10 m2, WC ženy 4,33 m2, předsíňka WC ženy 4,58 m2, předsíňka WC muži
4,58 m2, WC muži 3,83 m2, pokladna 3,73 m2, předsíňka WC muži 3,84 m2, WC muži
8,09 m2, předsíňka WC ženy 3,48 m2, WC ženy 5,94 m2, schodiště 19,60 m2, šatna
23,56 m2, sprcha 11,31 m2, sprcha 11,31 m2, šatna 24,29 m2, WC ženy 4,29 m2, předsíňka
WC ženy 4,41 m2, předsíňka WC muži 4,41 m2, WC muži 3,98 m2, vstupní hala 85,99 m2,
schodiště 18,40 m2, předsíňka WC muži 3,84 m2, WC muži 8,18 m2, předsíňka WC ženy
3,54 m2, WC ženy 5,99 m2, divácké tribuny o celkové výměře 469,28 m2 v rozsahu 360 hodin
- krátkodobý pronájem sportovní haly (prostor v budově č. 4, místnost 1.28 o výměře
1 066,62 m2) v rozsahu 360 hodin bez zázemí (šatna, sprchy, WC).
Přesné vymezení této doby bude dohodnuto mezi nájemcem a ZŠ Trutnov, nájemce bude se
ZŠ Trutnov písemně evidovat dobu využití těchto prostor.
Předmětem nájmu po celé časové období:
a) je pronájem vedlejších nebytových prostor vymezených o celkové výměře 201,89 m2
- klubovna (č. 2.02) a kanceláře (č. 2.14) o výměře celkem 59,86 m2
- ostatní prostory (krček I. NP v budově č. 3 − chodba špinavý provoz 14,58 m2, šatna
20,60 m2, sprcha 11,37 m2, sprcha 11,37 m2, šatna 19,63 m2, chodba čistý provoz 17,10 m2,
WC dívky 5,74 m2, WC chlapci 5,83 m2, v budově č. 4 − nářaďovna a sklad (o výměře
35,81 m2) o výměře celkem 142,03 m2.
b) je pronájem reklamní plochy (velká plocha – západní stěna 170,00 m2, nad dveřmi –
západní stěna 24,00 m2, schodiště – velká a malá tribuna 9,50 m2, nad okny severní a jižní
stěna 82,00 m2, zábradlí – malá tribuna 36,00 m2) o celkové výměře 321,50 m2.
c) je pronájem movitého majetku, který je součástí vybavení vedlejších nebytových prostor
vymezených v bodu a).
d) jsou společně užívané prostory nájemcem a ZŠ o celkové výměře 400,44 m2 (budova č. 4
− požární ústředna 8,86 m2, rozvodna – sklad – 22,86 m2, schodiště 18,40 m2, chodba
11,4 m2, chodba špinavý provoz 7,76 m2, chodba 6,24 m2, chodba čistý provoz 20,92 m2,
schodiště 21,78 m2, vstupní hala 84,09 m2, zádveří 6,10 m2, předsíň 3,40 m2, chodba
špinavý provoz 7,87 m2, chodba 6,24 m2, chodba čistý provoz 29,25 m2, schodiště 24,19 m2,
zádveří 13,74 m2, ošetřovna 14,65 m2, výtah 3,26 m2, zádveří 2,67 m2, chodba špinavý
provoz 65,69 m2, vstupní hala 20,99 m2).
*01.02*
s ukončením stávající nájemní smlouvy na výše uvedené nebytové prostory, uzavřené dne
31.07.2013 s TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV z.s., IČ 47462965 a společností BK–servis s.r.o.,
IČ 28800702, ke dni 31.08.2016.
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NEBYTOVÉ PROSTORY − DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2016-720/15
Za Řekou čp. 577 (nová loděnice)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
souhlasit s výpůjčkou pozemku st. p. 1458, jehož součástí je stavba občanského vybavení
čp. 577 v ul. Za Řekou (nová loděnice), v Trutnově, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části obce
Poříčí spolku TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV z.s., IČ 47462965, se sídlem Na Nivách 568,
Trutnov, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.
souhlasí
*02.01*
s výpůjčkou pozemku st. p. 1458, jehož součástí je stavba občanského vybavení čp. 577
v ul. Za Řekou (nová loděnice), v Trutnově, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části obce Poříčí
spolku TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV z.s., IČ 47462965, se sídlem Na Nivách 568, Trutnov,
na dobu určitou, 29 dnů.
NEBYTOVÉ PROSTORY − NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-721/15
Garáž
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor – garáž bez čp./č. e. na st. p.
v k. ú. a
v části obce Horní Staré Město, v ul. Vlčická, v Trutnově, umístěný v pravé polovině
dvougaráže na st. p.
v k. ú. Horní Staré Město o výměře 15,40 m2, s paní
, 541 01 Trutnov, na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši
4.697,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
využití jako garáž a uskladnění ovoce. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor
k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
RM_2016-722/15
Krakonošovo nám. čp. 22
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor – část stožáru, střechy či jiného prostoru na
objektu čp. 22 Krakonošovo nám. v Trutnově se společností HD internet s.r.o., IČ 04607821,
se sídlem Křižíkova 65, Trutnov, na dobu určitou dalších 5 let, za nájemné ve výši
9.135,00 Kč/rok za každou jednotlivou internetovou anténu, příp. obdobné zařízení, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem umístění internetové antény
pro vytvoření tzv. distribučního bodu, tzn. příjmu internetového signálu a jeho směřování na
jiné objekty. Instalaci zařízení zajišťuje a hradí nájemce. Podmínkou uzavření nájemní
smlouvy je platná revizní zpráva, která garantuje bezpečné připojení a provozování zařízení
ve vztahu ke společným prostorám domu. Kromě nájemného nájemce hradí spotřebovanou
el. energii.
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RM_2016-723/15
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp.
ul. v Trutnově,
umístěné v I. NP o celkové výměře 185,08 m2 (1 prodejna 135,52 m2, 2 výlohy 4,80 m2,
1 sklad 22,36 m2, 1 šatna 8,00 m2, 1 umývárna 8,00 m2 a 1 WC 6,40 m2), s panem
, se sídlem 541 01 Trutnov,
a obchodní společností
Compel s.r.o., IČ 25946013, se sídlem 541 01 Trutnov, Barvířská 24, na dobu určitou dalších
5 let, za nájemné v celkové výši 146.480,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny průmyslového zboží a souvisejících
služeb (specializovaný maloobchod). Nájemci provedou 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.
RM_2016-724/15

(kancelář č. 6)
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp.
ul. v Trutnově,
umístěné ve III. NP, kancelář č. 6 (1 místnost), o výměře 15,60 m2, s paní
, s místem podnikání
, Trutnov, na dobu neurčitou,
s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 21.778,00 Kč/rok, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování advokátní kanceláře.
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. Nájemní smlouva bude uzavřena k 01.08.2016.
RM_2016-725/15
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp.
v Trutnově,
umístěné v I. NP o celkové výměře 114,80 m2 (CK + galerie 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) s paní
Č
, se sídlem
, 541 01 Trutnov-Dolní Staré Město a paní
, se sídlem
, 541 01 Trutnov-Střední Předměstí, na dobu určitou
dalších 5 let, za nájemné ve výši 243.600,00 Kč/rok za celé nebytové prostory, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování cestovní
kanceláře a galerie LADA a provozování prodejny bytového textilu a bytového designu,
s účinností od 01.09.2016. 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.
RM_2016-726/15
Krakonošovo nám. čp. 23
rada města
schvaluje
*01.01*
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uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 23 Krakonošovo náměstí v Trutnově,
o celkové výměře 33,28 m2 (3 sklady o výměře: 23,37 m2, 5,62 m2, 4,29 m2) spolku Trutnov –
město draka, IČ 26670003, se sídlem Železničářská 507, Trutnov, na dobu určitou dalších
5 let, za nájemné ve výši 100,00 Kč/rok za celé nebytové prostory, bez uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování skladu, s účinností od
01.09.2016. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno.
RM_2016-727/15
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp.
ul. v Trutnově,
umístěné v I. NP o celkové výměře 244,75 m2 (2 restaurace 42,05 m2 a 28,55 m2, výčep –
bar 10,10 m2, kuchyň 53,70 m2, kancelář 10,60 m2, chodba u WC pro veřejnost 14,00 m2,
chodba u kuchyně a skladu 11,30 m2, chodba u kanceláře 7,80 m2, skládek u umývárny
nádobí 2,40 m2, přípravna – škrabárna 3,05 m2, sklad u kuchyně 5,45 m2, sklad u WC pro
veřejnost 4,20 m2, WC muži – personál 3,50 m2, WC ženy – personál 8,20 m2, WC muži –
veřejnost 8,60 m2, WC ženy – veřejnost 9,40 m2, umývárna nádobí 21,85 m2) panu
, se sídlem
, na dobu určitou 5 let, za
nájemné ve výši 73.200,00 Kč/rok za celý nebytový prostor, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování hostinské činnosti (mimo kuchyně).
Nájemce bude hradit zálohy na služby spojené s užíváním prostor sloužících podnikání,
1x ročně pronajímatel provede vyúčtování služeb. Nájemce provede na vlastní náklady
úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní
smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostoru sloužícím
podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
RM_2016-728/15
(budova ZŠ)
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.09.2015, účinné od
01.10.2015 mezi městem Trutnovem, zastoupeném Základní školou, Trutnov,
a panem
, se sídlem
na nebytové prostory v čp.
ul. v Trutnově, v budově
Základní školy, Trutnov,
umístěné ve II. NP sportovní haly o celkové
výměře 38,03 m2 (bufet 14,89 m2, chodba 4,41 m2, WC 1,19 m2, umývárna 1,95 m2, příruční
sklad 15,59 m2) o spoluúčasti nájemce na běžné údržbě a opravách nebytového prostoru.
Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.
ukládá
*02.01*
řediteli Základní školy, Trutnov,
, zajistit uzavření tohoto
dodatku.
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RM_2016-729/15
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
(144 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova manž.
k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem.
RM_2016-730/15
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat podíl o velikosti 24/100 na st. p.
(cca 53,28 m2)
v k. ú. Trutnov manž.
jako pozemek, příslušející k bytové
jednotce ve vlastnictví kupujících. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-731/15
p. p. 3197, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 3197 (okapové a přístupové chodníčky
a pozemky pod přístřešky na popelnice, celkem cca 87 m2) v k. ú. Trutnov Společenství
vlastníků Železničářská 487 a 488, Trutnov. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
RM_2016-732/15
p. p. 933/5, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 933/5 (okapové a přístupové chodníčky,
celkem cca 70 m2) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků jednotek Pomněnková
č.p. 437 a 438, Trutnov. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-733/15
p. p. 1249, p. p. 1250, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby k části p. p. 1249 a části
p. p. 1250 (celkem cca 694 m2), v k. ú. Volanov s Leteckým klubem ultralehkého létání
v Trutnově na dobu určitou 30 let bez budoucího prodeje za stavební plat ve výši
1,00 Kč/m2/rok + DPH, za účelem výstavby garáže SLZ. Stavebník není oprávněn zatížit
právo stavby bez souhlasu města. Po uplynutí doby odstraní stavebník stavby bez finanční
náhrady, pokud nedojde předem k jiné dohodě. Případné prodloužení práva stavby podléhá
schválení zastupitelstvem města Trutnova. Náklady spojené se zřízením práva stavby (daně,
poplatek KÚ, vyjmutí ze ZPF, atd.) hradí stavebník.
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RM_2016-734/15
p. p.
, st. p. , k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
(1 053 m2) a st. p. (136 m2) v k. ú. Starý
Rokytník paní
. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-735/15
p. p. 1039 a další, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 1039 (3 107 m2), p. p. 1040 (118 m2), p. p. 1038/1
(2 958 m2) a p. p. 1038/2 (528 m2) v k. ú. Babí spolku Stachelberg, z.s., za cenu dle
znaleckého posudku k rozšíření vlastních pozemků. Stávající nájemní vztah dle smlouvy
č. 290 015 přejde na kupujícího, zveřejnění záměru bude zasláno p. Pavlu Týnovi. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-736/15
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 90 m2) v k. ú. Horní Staré
Město na dobu určitou 3 roky paní
, z toho 74 m2 k zahrádkářským
2
2
účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m /rok a 16 m k umístění zahradního domku za
nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí
být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2016-737/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 35 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
5,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
RM_2016-738/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 8 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let panu
k umístění dvou kontejnerů na odpad u provozovny
sklenářství za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok s tím, že bude postaven přístřešek na
kontejnery.

11

RM_2016-739/15
p. p. 237/31, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 237/31 (cca 8 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu neurčitou Společenství pro dům Novodvorská 105, Trutnov za účelem zřízení sjezdu
(zámková dlažba) za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok.
RM_2016-740/15
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 100 m2) v k. ú. Horní Staré
Město na dobu určitou 5 let panu
, z toho 92 m2 k zahrádkářským účelům za
2
2
nájemné ve výši 3,00 Kč/m /rok a 8 m k umístění zahradní chatky za nájemné ve výši
10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
RM_2016-741/15
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 60 m2) v k. ú. Horní Staré
Město na dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
3,00 Kč/m2/rok s tím, že je povoleno oplocení po dobu platnosti nájemní smlouvy. Jakákoliv
další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2016-742/15
p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(1 721 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova na
dobu neurčitou panu
k sečení trávy za nájemné ve výši 0,10 Kč/m2/rok s tím, že
jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2016-743/15
p. p.
k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 15 m2) v k. ú. Oblanov na
dobu neurčitou panu
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
150,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů není povolena.
RM_2016-744/15
p. p. 702/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
12

se zveřejněním záměru města směnit část p. p. 702/1 (cca 1 471 m2), část st. p. 5714 (cca
434 m2) a část p. p. 3128 (cca 3 m2) v k. ú. Trutnov v majetku společnosti Lidl Česká
republika v.o.s., za část p. p. 2464/7 (cca 8 m2), část p. p. 2464/8 (cca 13 m2), část p. p.
2857 (cca 3 m2), část p. p. 702/7 (cca 7 m2), část p. p. 2464/6 (cca 19 m2), část p. p. 702/6
(cca 23 m2), část p. p. 702/3 (cca 23 m2), část p. p. 2464/2 (cca 27 m2), část p. p. 702/5 (cca
9 m2), část st. p. 616 (cca 4 m2), část p. p. 702/4 (cca 76 m2), část p. p. 3154 (cca 13 m2) a
část p. p. 3009 (cca 682 m2) v k. ú. Trutnov v majetku města Trutnova. Náklady spojené
s převodem budou hrazeny každou smluvní stranou z 1/2 (kolek, náklady na vypracování
GP, atd.). Daň z nabytí nemovitých věcí hradí smluvní strany každá samostatně.
POZEMKY − DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2016-745/15
p. p.
, k. ú. Libeč
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 1 116 m2) za kupní cenu ve výši 170,00 Kč/m2 a části
2
p. p.
(cca 46 m ) za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m2, obě v k. ú. Libeč p.
k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-746/15
p. p.
, k. ú. Libeč
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 80 m2) v k. ú. Libeč paní
za kupní cenu ve
výši 150,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
RM_2016-747/15
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 375 m2) v k. ú. Horní Staré Město
za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
RM_2016-748/15
p. p.
, k. ú. Babí
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 71 m2) v k. ú. Babí manž.
za
kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
RM_2016-749/15
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*

13

schválit prodej části p. p.
(41 m2) v k. ú. Horní Staré Město manž.
za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-750/15
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
neschválit prodej části p. p.
(cca 260 m2) v k. ú. Horní Staré Město panu T
k rozšíření vlastních pozemků.
RM_2016-751/15
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
neschválit prodej části p. p.
(cca 110 m2) v k. ú. Horní Staré Město paní
k rozšíření vlastních pozemků.
POZEMKY − NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-752/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 13 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv
výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2016-753/15
p. p. 2786/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2786/1 (cca 10 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 2 roky společnosti
MASTER GRILL s. r. o., k umístění stávajícího pojízdného rychlého občerstvení za nájemné
ve výši 600,00 Kč/m2/rok s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za
bezesmluvní užívání části p. p. 2786/1 (cca 10 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.07.2016
do 01.09.2016 ve výši 600,00 Kč/m2/rok.
RM_2016-754/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 120 m2) v k. ú. Trutnov panu
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok za podmínek dle stávající
nájemní smlouvy č.
s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za
bezesmluvní užívání části p. p.
(cca 120 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.07.2016
2
do 01.09.2016 ve výši 5,00 Kč/m /rok.
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RM_2016-755/15
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 100 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že
jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2016-756/15
p. p.
k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(2 334 m2) v k. ú. Střítež u Trutnova na dobu určitou 2 roky paní
k sečení trávy za nájemné ve výši 0,10 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv
výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2016-757/15
p. p. 1417 a p. p. 40/12, vše v k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem plochy na zábradlí stojícím na části p. p. 1417 (cca 1 m2 pohledové plochy) a
plochy na zábradlí stojícím na p. p. 40/12 (cca 1 m2 pohledové plochy) vše v k. ú. Poříčí
u Trutnova na dobu určitou 3 roky společnosti S-FIRMA, s. r. o., k umístění dvou směrových
tabulí (každá o pohledové ploše 1 m2) za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2 pohledové
plochy/rok + DPH.
RM_2016-758/15
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 180 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou paní
, z toho 175 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok a
2
5 m k umístění kůlny za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba
či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2016-759/15
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 10 m2) v k. ú. Oblanov na dobu neurčitou paní
k využití jako vjezd do garáže za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok.
RM_2016-760/15
p. p. 149/8, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
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pronájem části p. p. 149/8 (cca 200 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Dolní Promenáda na dobu určitou
(do doby zahájení revitalizace Dolní Promenády) společnosti Salon Suzane s. r. o., k umístění dětského hřiště za nájemné ve výši 1.000,00 Kč/rok.
RM_2016-761/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(3 m2) v k. ú. Trutnov, Jiráskovo náměstí, paní
k umístění reklamního stojanu typu „A“, stolku a dvou židlí na dobu
určitou, a to od 15.08.2016 do 30.06.2017 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2016-762/15
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Voletinská,
k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
26.08.2016 do 25.08.2017 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2016-763/15
p. p. 2213/5, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/5 (1 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, společnosti GREEN LINE
CZ s. r. o. (HUDY SPORT), k umístění reklamního stojanu typu „A“ s vlajkou na dobu určitou,
a to od 01.10.2016 do 30.09.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že vlajka bude
umístěna v těsné blízkosti reklamního stojanu.
RM_2016-764/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, panu
k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 12.08.2016 do
11.08.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2016-765/15
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(1 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Jihoslovanská,
k umístění figuríny před prodejnou na dobu určitou, a to do
31.08.2016 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
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POZEMKY − NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-766/15
p. p. 1375/10, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1375/10 (316 m2) k. ú. Poříčí u Trutnova včetně opěrných zdí spolku
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., na dobu určitou do 31.12.2025 za stávající nájemné.
O pozemek bude rozšířena nájemní smlouva č. 011 005.
RM_2016-767/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 7 m2) k. ú. Trutnov panu
za účelem
vybudování sjezdu na p. p.
k. ú. Trutnov v majetku žadatele, na dobu určitou 5 let za
nájemné ve výši 150,00 Kč/rok. Materiálové a stavební řešení sjezdu bude shodné se
sousedním sjezdem.
RM_2016-768/15
p. p. 336/4, k. ú. Trutnov
rada města
neschvaluje
*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. 336/4
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 60 m2.
RM_2016-769/15
p. p. 2303/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
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. 2303/1,
p. p. 2283/2, p. p. 855/3, p. p. 2581, p. p. 868/3, p. p. 2284/1, p. p. 876/10 a p. p. 876/6
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 242 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2016-770/15
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch pana
a pana
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodního potrubí na části p. p.
,
p. p.
a p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 63 m2. Jednotková cena
činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávnění.
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RM_2016-771/15
p. p. 2656/2 a další, k. ú. Trutnov
rada města
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. 2656/2,
p. p. 2656/3, p. p. 2656/102, p. p. 2656/120, p. p. 2656/451, p. p. 2656/456, p. p. 2656/478,
p. p. 2656/479, p. p. 2656/481, p. p. 656/490, p. p. 2657 a p. p. 3169 v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu 191 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2016-772/15
p. p. 2269/4 a p. p. 596/5, k. ú. Trutnov
rada města
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. 2269/4 a
p. p. 596/5 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 130 m2. Jednotková cena činí
133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
RM_2016-773/15
p. p. 2643/5, k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodu na části p. p. 2643/5
v k. ú. Starý Rokytník v celkové délce cca 10 m. Jednorázová úhrada činí 1.000,00 Kč
+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2016-774/15
p. p. 2090/11, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování optického kabelu na části
p. p. 2090/11 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 6 m2. Jednotková cena činí
133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
RM_2016-775/15
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatné služebnosti stezky na části p. p.
v k. ú. Poříčí u Trutnova k panující
p. p.
a p. p.
v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku pana
v celkovém
rozsahu cca 85 m2. Jednotková cena činí 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
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RM_2016-776/15
p. p. 2468/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování optického kabelu na části
p. p. 2468/1 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 105 m2. Jednotková cena činí
133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
RM_2016-777/15
p. p.
a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch pana
spočívajícího
v právu uložení a provozování kanalizační a vodovodní přípojky na části p. p.
,
p. p.
a p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova v celkovém rozsahu cca 135 m2.
Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
RM_2016-778/15
p. p. 822/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 822/3
v k. ú. Trutnov v majetku společnosti Správa obchodních aktivit s. r. o., Častolovice, za
účelem uložení a provozování zemního kabelového vedení veřejného osvětlení v rozsahu
33 m2. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2016-779/15
p. p. 1520/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 1520/1 v k. ú.
Poříčí u Trutnova v majetku České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí
Labe, státní podnik, za účelem uložení a provozování výustního objektu kanalizace
v rozsahu 1 m2. Jednorázová úplata činí 1.000,00 Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2016-780/15
p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch manželů
spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační a vodovodní přípojky na části
p. p.
v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu cca 30 m2. Jednotková cena činí
40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávnění.
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RM_2016-781/15
p. p. 2567/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
odložení úhrady za zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti HD internet
s. r. o., na leden 2017.
RM_2016-782/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch pana
spočívajícího v právu
uložení a provozování plynovodní přípojky na části p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém
rozsahu cca 18 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2016-783/15
p. p. 1919/24, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodu na části p. p. 1919/24
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 136,20 m2. Jednorázová úhrada činí 1.000,00 Kč + DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2016-784/15
p. p. 236/262, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 236/262 (cca 20 m2) v k. ú. Trutnov, Jiráskovo náměstí, společnosti
REST.TU s. r. o., k umístění lešení za účelem rekonstrukce střechy bytového domu čp. 209
na dobu určitou, a to do 30.09.2016.
RM_2016-785/15
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení č.
pana
.

ze dne

nebylo realizováno z důvodu na straně

MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2016-786/15
Pult centralizované ochrany
rada města
souhlasí
*01.01*
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s ukončením mandátní smlouvy EZS č. 56/02/TU (objekt – Stacionář pro zdravotně oslabené
a tělesně postižené děti, Kryblická 423, Trutnov) dohodou k 31.08.2016,
*01.02*
s ukončením mandátní smlouvy EZS č. 85/02/TU (objekt – Trutnov Upa Valley hotel s.r.o.,
Komenského 821, Trutnov) dohodou k 30.06.2016.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2016-787/15
Hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2016
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2016.
RŮZNÉ
RM_2016-788/15
Veřejná zakázka "Trutnov − Voletiny, chodník u silnice I/16"
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Trutnov − Voletiny,
chodník u silnice I/16", systémové číslo VZ: P16V00000098,
*01.02*
text zadávací dokumentace včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou dle předloženého návrhu.
jmenuje
*02.01*
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi, která je pověřena i posouzením kvalifikace,
v navrženém složení.
RM_2016-789/15
Veřejná zakázka "Zateplení ZŠ Mládežnická − pavilon B2, C, D, E"
rada města
ruší
*01.01*
usnesení RM_2016-692/13 ze dne 27.06.2016.
schvaluje
*02.01
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce zadávané formou otevřeného
podlimitního řízení s názvem "Zateplení ZŠ Mládežnická − pavilon B2, C, D, E", evidenční
číslo zakázky: 638940,
*02.02*
text zadávací dokumentace včetně příloh k zadávacímu řízení dle předloženého návrhu,
*02.03*
jmenování komise pro otevírání obálek a jmenování hodnotící komise, která je pověřena
i posouzením kvalifikace, v navrženém složení.
pověřuje
*03.01*
Ing. France a p. Andra odpovídat na dotazy uchazečů, poskytovat dodatečné informace,
popřípadě měnit zadávací podmínky (zejména v návaznosti na dotazy a námitky uchazečů).
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RM_2016-790/15
Veřejná zakázka "Trutnov − Volanov, chodník pro pěší − II. část"
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Trutnov − Volanov,
chodník pro pěší − II. část“, systémové číslo VZ: P16V00000103,
*01.02*
text zadávací dokumentace včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou dle předloženého návrhu.
jmenuje
*02.01*
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi, která je pověřena i posouzením kvalifikace,
v navrženém složení.
RM_2016-791/15
Veřejná zakázka "Ochranné přechodové ostrůvky na ul. Náchodská a Pražská"
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Ochranné
přechodové ostrůvky na ul. Náchodská a Pražská“, systémové číslo VZ: P16V00000102,
*01.02*
text zadávací dokumentace včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou dle předloženého návrhu.
jmenuje
*02.01*
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi, která je pověřena i posouzením kvalifikace,
v navrženém složení.
RM_2016-792/15
Veřejná zakázka malého rozsahu "Cyklostezka na p.p.č. 1265/1 v k. ú. Bojiště u
Trutnova_propojení"
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu „Cyklostezka na p.p.č. 1265/1 v k. ú. Bojiště u Trutnova_propojení“ rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, systémové číslo VZ:
P16V00000090, kterou je nabídka uchazeče č. 2 – STRABAG, a. s., odštěpný závod
Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové,
*01.02*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH:
1. STRABAG, a. s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec
Králové − 1.047.573,00,
2. REPARE TRUTNOV, s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4 − 1.100.330,00.
pověřuje
*02.01*
Ing. France zajištěním podpisu smlouvy.
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RM_2016-793/15
Veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce VO − ul. Náchodská, Sportovní,
V Alejce"
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce VO – ul. Náchodská, Sportovní, V Alejce“,
systémové číslo VZ: P16V00000092, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je
nabídka uchazeče č. 1 – Petr Štěpánský, Štěpánský & Fišer – elektromontáže, Spojenecká
68, 541 01 Trutnov,
*01.02*
rozhodnutí o vyřazení nabídky č. 2 a vyloučení uchazeče ELEKTROCENTRUM KRKONOŠE, s. r. o., V. Nováka 219, 541 01 Trutnov,
*01.03*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH:
1. Petr Štěpánský, Štěpánský & Fišer – elektromontáže, Spojenecká 68, 541 01 Trutnov
− 829.410,00.
pověřuje
*02.01*
Ing. France zajištěním podpisu smlouvy.
RM_2016-794/15
Podlimitní veřejná zakázka "Rekonstrukce ul. Skřivánčí_Drážní objekty"
rada města
schvaluje
*01.01*
k podlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce ulice Skřivánčí_Drážní objekty“, systémové číslo
VZ: P16V00000099, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče
č. 1 − SGJW Hradec Králové spol. s r.o., Na Důchodě 1674, 500 02 Hradec Králové,
*01.02*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH:
1. SGJW Hradec Králové spol. s r.o., Na Důchodě 1674, 500 02 Hradec Králové
- 3.709.329,30,
2. STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem–Střekov
- 3.909.979,34.
pověřuje
*02.01*
Ing. France zajištěním podpisu smlouvy.
RM_2016-795/15
Prodloužení ulice Chodská
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit v k. ú. Trutnov dosavadní platný název ulice Chodská i pro připravované prodloužení
této ulice.

23

RM_2016-796/15
Veřejná zakázka "Rekonstrukce kuchyně ZŠ R. Frimla − dodatečné stavební práce
č. 1"
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce "Rekonstrukce kuchyně ZŠ R. Frimla − dodatečné stavební práce č. 1",
systémové č. VZ: P16V00000109, zadané formou jednacího řízení bez uveřejnění,
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Stavebně dopravní
Trutnov s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov, s nabídkovou cenou 89.178,00 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. France zajištěním podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
RM_2016-797/15
Bezplatné použití znaku města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova spolkem „Institut zážitkové pedagogiky“ na
tiskovinách určených k propagaci Charitativního festivalu na podporu dětí z dětských
domovů Webrovkafest na Klučance.
RM_2016-798/15
Veřejná zakázka malého rozsahu „Trutnov – modernizace kamerového systému 2016“
rada města
schvaluje
*01.01
k veřejné zakázce malého rozsahu „Trutnov – modernizace kamerového systému 2016“,
systémové číslo VZ: P16V00000031, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je
nabídka uchazeče č. 4 – ADC CZ, s.r.o., Havlíčkova 9, 541 01 Trutnov,
*01.02*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH:
1. ADC CZ, s.r.o., Havlíčkova 9, 541 01 Trutnov - 1.346.544,63,
2. GATEWAY PLUS, s.r.o., Hornoměcholupská 476/8, 102 00 Praha 10 - 1.472.416,94,
3. GERKIN, s.r.o., Kytín 166, 252 10 Mníšek pod Brdy - 1.520.429,70,
4. ZAAL s.r.o., Pod Akáty 84/24, 159 00 Praha 5 - 1.542.907,78.
pověřuje
*02.01*
Mgr. Svobodu zajištěním podpisu smlouvy.
RM_2016-799/15
Změna částky spolufinancování k projektu "Modernizace kamerového systému 2016"
rada města
souhlasí
*01.01*
se změnou finanční částky spolufinancování k projektu "Modernizace kamerového systému
2016".
RM_2016-800/15
Smlouvy o užívání stavby k umístění kamery
rada města
souhlasí
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*01.01*
s uzavřením smluv o užívání stavby k umístění kamery pro MKDS Trutnov dle příloh.
RM_2016-801/15
Pořízení DHMM − Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
rada města
souhlasí
*01.01*
se záměrem Základní školy, Trutnov, V Domcích 488 pořídit dlouhodobý hmotný movitý
majetek, tj. server včetně souvisejícího softwarové vybavení a 3 ks tabulí, dle předloženého
návrhu.
RM_2016-802/15
Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava fasády hlavní budovy ZŠ v Poříčí“
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava fasády hlavní budovy ZŠ v Poříčí“, systémové
číslo VZ: P16V00000077, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka
uchazeče č. 1 – WRAPPED group Im s.r.o., Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9
–Hloubětín,
*01.02*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH:
1. WRAPPED group Im s.r.o., Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9–Hloubětín
- 1.905.833,91 Kč.
pověřuje
*02.01*
Mgr. Švarce zajištěním podpisu smlouvy.
RM_2016-803/15
Změna provozu v Domově pro seniory Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s předloženým návrhem změny provozu a ceníku poskytovaných služeb v rámci příspěvkové
organizace Domov pro seniory Trutnov, a to v souvislosti s plánovanou opravou společných
koupelen, sociálních zařízení v ubytovacích jednotkách a výměnou podlahových krytin ve
většině místností pracoviště Dělnická 162.
RM_2016-804/15
Žádost Mateřské školy, Trutnov o podporu z OP VVV
rada města
bere na vědomí
*01.01*
podání žádosti Mateřské školy, Trutnov o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj,
vzdělávání, číslo výzvy: 02_16_022, název výzvy: Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování − šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose
3, název projektu: „Zvýšení kvality výuky v Mateřské škole, Trutnov“.
RM_2016-805/15
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
rada města
schvaluje
*01.01*
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stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 22.06.2016 k podaným žádostem
o umístění v domech s pečovatelskou službou a ke změnám na pořadníku žadatelů dle
předloženého návrhu,
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*01.02*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v domech s pečovatelskou službou dle
předloženého návrhu.
RM_2016-806/15
Petice na podporu pravidelného tradičního vyzvánění zvonu z kaple Panny Marie ve
Starém Rokytníku, Rubínovicích
rada města
bere na vědomí
*01.01*
petici na podporu pravidelného tradičního vyzvánění zvonu z kaple Panny Marie ve Starém
Rokytníku, Rubínovicích.
schvaluje
*02.01*
text odpovědi na petici na podporu pravidelného tradičního vyzvánění zvonu z kaple Panny
Marie ve Starém Rokytníku, Rubínovicích.
RM_2016-807/15
Kasační stížnost − ÚOHS − VZ Interiér UFFO
rada města
bere na vědomí
*01.01*
podání kasační stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu č. j. 62 Af 44/2015-49 ze dne
08.07.2016, kterým byla zamítnuta správní žaloba proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky na vybavení interiéru Společenského centra
Trutnovska pro kulturu a volný čas.
RM_2016-808/15
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*01.01*
panu Jiřímu Dubskému prodej borůvek od 01.08.2016 do 31.08.2016 na podloubí před
obchodem s textilem čp. 883 na Horské ulici.
ukládá
*02.01*
vedoucímu živnostenského odboru MěÚ Trutnov informovat žadatele o rozhodnutí rady
města.
Termín: 03.08.2016
RM_2016-809/15
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 29. srpna 2016 od 15:00 h v zasedací
místnosti č. 301 MěÚ.
Zapsala: P. Velebová

L. S.
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Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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