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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
2016-728/15
2016-805/15

02.01 − Uzavření dodatku k nájemní smlouvě: Komenského čp. 399 (budova
ZŠ) − splněno
02.01 − Prodej na veřejném prostranství − splněno

NEBYTOVÉ PROSTORY − ZÁMĚR MĚSTA
RM_2016-810/16
rada města
schvaluje
*01.01*
udělení souhlasu města jako pronajímatele ke zpětvzetí výpovědi podané nájemcem týkající
se nájmu prostor sloužících podnikání v čp.
., umístěných v I. NP
a suterénu o celkové výměře 96,20 m2 (1 prodejna 50,50 m2, 2 sklady o celkové výměře
21,70 m2, 1 chladící box 2,50 m2, 1 schodiště 4,90 m2, 1 WC 0,80 m2 a kotelna s uhelnou −
4 místnosti o celkové výměře 15,80 m2).
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města udělit souhlas s převodem pronájmu prostor sloužících
podnikání v čp.
, umístěných v I. NP a suterénu o celkové výměře
96,20 m2 (1 prodejna 50,50 m2, 2 sklady o celkové výměře 21,70 m2, 1 chladící box 2,50 m2,
1 schodiště 4,90 m2, 1 WC 0,80 m2 a kotelna s uhelnou − 4 místnosti o celkové výměře
15,80 m2) ze stávajícího nájemce paní
Č
na paní
za stejných smluvních podmínek, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, s platností od 01.10.2016, za účelem provozování prodejny
květin. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci
uhrazeno.
RM_2016-811/16
Krátkodobý pronájem tělocvičen a jiných prostor ve školách
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory − tělocvičny, učebny a jiné
prostory umístěné zejména v budovách škol zřizovaných městem Trutnovem, a to v období od
01.09.2016 do 31.08.2017 v době po skončení hlavní činnosti škol dle předloženého návrhu.
RM 2016-812/16
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy na 2 vývěsky umístěné na budově
Trutnov, ze strany ul. Horská, o celkové výměře 6,20 m2 pohledové plochy, uzavřené dne
31.08.2015 mezi městem Trutnovem, zastoupeným Základní uměleckou školou Trutnov
a panem
, dohodou ke dni 31.09.2016.
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout 2 vývěsky umístěné na budově
Trutnov, ze strany ul. Horská, o celkové výměře 6,20 m2 pohledové plochy, na dobu
určitou 5 let.
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NEBYTOVÉ PROSTORY − NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-813/16
Komenského čp. 399 (sportovní hala v budově ZŠ)
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem nebytových prostor, reklamní ploch a movitého majetku v čp. 399, Horní Předměstí,
Komenského ul. v Trutnově, spolku TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, se
sídlem Na Nivách 568, 541 01 Trutnov, za nájemné v celkové výši 630.475,47 Kč bez DPH za
období od 01.06. daného roku do 31.05. následujícího roku, na základě rámcové smlouvy
uzavřené na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. K nájemnému bude uplatněno DPH
v rozsahu dle nájemní smlouvy. Nájemce bude dále hradit náklady spojené s užíváním
nebytových prostor (elektrická energie, teplo, vodné a stočné) za období od 01.06. daného
roku do 31.05. následujícího roku ve výši 1,7 % celkových nákladů ZŠ Trutnov. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
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).
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Nájemce bude oprávněn po celé časové období užívat též:
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
11,48 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).
souhlasí
*02.01*
s uzavřením dodatku ke stávající nájemní smlouvě uzavřené dne 31.07.2013 s nájemci BKservis s.r.o., IČ 28800702 a TJ LOKOMOTIVA Trutnov, z.s., IČ 47462965, kterým se sjedná
úhrada nájemného za období od 01.06.2016 do 31.08.2016 výlučně nájemcem
TJ LOKOMOTIVA Trutnov, z.s.
RM_2016-814/16
Kryblická čp. 423 (budova MŠ)
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 423 ul. Kryblická v Trutnově,
umístěné v I. NP o celkové výměře 169,44 m2 (2 ordinace 16,20 m2, 23,20 m2, 1 místnost
sester 34,22 m2, 1 denní místnost 18,02 m2, 2 místnosti − přístroje 10,44 m2, 7,56 m2,
2 chodby 8,70 m2, 3,06 m2, 1 čekárna 33,06 m2, 2 sociální zařízení 7,84 m2 a 7,14 m2)
uzavřené dne 28.11.2013 mezi městem Trutnovem, zastoupeným Stacionářem pro zdravotně
oslabené a tělesně postižené, IČ 70153884 a společností Alergologie BN Trutnov s.r.o.,
zastoupenou jednatelkou MUDr. Blankou Novákovou, IČ 02098334, na dobu určitou do
31.12.2018, dohodou ke dni 31.08.2016.
*01.02*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 423 ul. Kryblická v Trutnově,
umístěné v I. NP o celkové výměře 169,44 m2 (2 ordinace 16,20 m2, 23,20 m2, 1 místnost
sester 34,22 m2, 1 denní místnost 18,02 m2, 2 místnosti − přístroje 10,44 m2, 7,56 m2,
2 chodby 8,70 m2, 3,06 m2, 1 čekárna 33,06 m2, 2 sociální zařízení 7,84 m2, 7,14 m2) mezi
městem Trutnovem, zastoupeným Mateřskou školou, Trutnov, IČ 75009617 a společností
Alergologie BN Trutnov s.r.o., zastoupenou jednatelkou MUDr. Blankou Novákovou,
IČ 02098334, od 01.09.2016 na dobu určitou do 31.12.2018, za nájemné ve výši
179.936,00 Kč/rok za celé nebytové prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování ordinace odborného lékaře − pediatrie se specializací na
alergologii. 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 − RŮZNÉ
RM_2016-815/16
Krátkodobá výpůjčka: nová loděnice
rada města
souhlasí
*01.01*
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 10 dnů.
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RM_2016-816/16
Příkazní smlouva: nová loděnice
rada města
schvaluje
*01.01*
příkazní smlouvu o obstarání „provozních správních služeb“ v zařízení Nová loděnice −
stavba čp. 577 v Trutnově-Poříčí, v ulici Za Řekou. Smlouva bude uzavřena mezi městem
Trutnovem a společností MEBYS Trutnov s.r.o.
POZEMKY − ZÁMĚR MĚSTA
RM_2016-817/16
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 50 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova
manž.
k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
RM_2016-818/16
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat st. p.
spojené s převodem.

(204 m2) v k. ú. Trutnov manž
. Kupující uhradí veškeré náklady

RM_2016-819/16
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
(9 m2) v k. ú. Trutnov paní
k zahrádkářským účelům. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-820/16
st. p. 1255, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat podíl o velikosti 3/5 na st. p. 1255 (o celkové výměře
12 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova společnosti RFR ONE s. r. o., jako podíl na pozemku pod
budovou čp. 171. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-821/16
p. p. 242/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 242/1 (cca 693 m2) v k. ú. Trutnov
Společenství vlastníků jednotek Procházkova 520-521 v Trutnově jako zázemí u domu.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
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RM_2016-822/16
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 50 m2) v k. ú. Oblanov paní
k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
RM_2016-823/16
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca
) a část p. p.
2
(cca 40 m ) v k. ú. Trutnov na dobu určitou po dobu vybudování parkovacích stání (nejdéle do
roku 2021) panu
a paní
k vybudování
parkovacích míst a příjezdové cesty (zhutněný štěrk) za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím,
že parkovací místa budou veřejně přístupná.
RM_2016-824/16
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 95 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu určitou 5 let panu
k zázemí u domu za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok
s tím, že pozemek nesmí být užíván restaurací Baladeva.
RM_2016-825/16
p. p. 1859/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1859/2 (cca 2 m2 − pohledové plochy)
v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou společnosti MKT Restaurant City s. r. o., k umístění
směrové tabule za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2 − pohledové plochy/rok + DPH s tím, že
bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 1859/2
(cca 2 m2 − pohledové plochy) v k. ú. Trutnov v termínu od roku 2012 ve výši 1.500,00 Kč/m2
− pohledové plochy/rok + DPH.
RM_2016-826/16
p. p.
a další, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 529/1 (7 906 m2), p. p. 534/1 (8 715 m2)
a p. p.
(3 368 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova na dobu neurčitou panu
k pastvě ovcí za nájemné ve výši 0,10 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2016-827/16
p. p. 382/1, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 382/1 (9 853 m2) v k. ú. Babí na dobu
neurčitou Dorostové unii – sdružení křesťanských dorostů o. s., za účelem provozování
dětského stanového tábora za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok s tím, že není povoleno zřizovat
trvalé stavby. Po ukončení táborové sezóny budou všechny stavby z pozemku odvezeny.
RM_2016-828/16
p. p.
, p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
a část p. p.
(celkem cca
7 m2) k. ú. Horní Staré Město panu
za účelem vybudování sjezdu na
p. p.
k. ú. Horní Staré Město, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok.
RM_2016-829/16
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část st. p.
(60 m2) k. ú. Trutnov paní
na dobu určitou 5 let za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv
výstavba či výsadba musí být schválena pronajímatelem, a že umožní vstup do přilehlých
sklepů nájemcům čp.
, Trutnov.
RM_2016-830/16
p. p. 2047, p. p. 2044, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2047 (cca 35 m2) a část p. p. 2044
(cca 25 m2) v k. ú. Horní Staré Město společnosti Dynamic Real s.r.o., k rozšíření vlastních
pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
POZEMKY − DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2016-831/16
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(144 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova manž.
za
kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
RM_2016-832/16
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej podílu o velikosti 24/100 na st. p.

(o celkové výměře 222 m2) v k. ú.
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Trutnov manž.
za kupní cenu ve výši 250,00 Kč/m2 jako
pozemek, příslušející k bytové jednotce ve vlastnictví kupujících. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
RM_2016-833/16
p. p. 3197, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 3197 (celkem cca 87 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků
Železničářská 487 a 488, Trutnov, z toho část o výměře cca 55 m2 (okapové chodníčky) za
kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m2 a část o výměře cca 32 m2 (přístupové chodníčky a pozemky
pod přístřešky na popelnice) za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
RM_2016-834/16
p. p. 933/5, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 933/5 (celkem cca 70 m2) v k. ú. Horní Staré Město Společenství
vlastníků jednotek Pomněnková č.p. 437 a 438, Trutnov, z toho část o výměře cca 50 m2
(okapové chodníčky) za kupní cenu ve výši 1,00 Kč/m2 a část o výměře cca 20 m2 (přístupové
chodníčky) za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
RM_2016-835/16
p. p. 1249 a další, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření smlouvy 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 (sportovně létající zařízení). 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.
RM_2016-836/16
p. p. 1039 a další, k. ú. Babí
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej 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 v místě a čase obvyklou,
určenou znaleckým posudkem, k rozšíření vlastních pozemků. Stávající nájemní vztah dle
smlouvy č. 290 015 přejde na kupujícího. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem,
*01.02*
neschválit prodej p. p. 1044 (40 m2) v k. ú. Babí spolku Stachelberg, z.s.
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RM_2016-837/16
p. p. 702/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit směnu části p. p. 702/1 (cca 1 471 m2), části st. p. 5714 (cca 434 m2) a části
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.
RM_2016-838/16
p. p. 1625/1, p. p. 1540/3, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod části p. p. 1625/1 (599 m2) a části p. p. 1540/3 (59 m2), vše v k. ú.
Trutnov, ve vlastnictví Královéhradeckého kraje do majetku města Trutnova. Veškeré náklady
spojené s převodem hradí nabyvatel.
POZEMKY − NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-839/16
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 90 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou 3 roky
paní
z toho 74 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
2
2
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_2016-840/16
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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_2016-841/16
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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.
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RM_2016-842/16
p. p. 237/31, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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_2016-843/16
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 určitou 5 let panu
, z toho 92 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok
2
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_2016-844/16
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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_2016-845/16
p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem 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_2016-846/16
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, paní
(Jídelna
BELA), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 05.09.2016 do
04.09.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2016-847/16
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1 m2) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Horská, panu
(Pekařství), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
25.08.2016 do 26.02.2017 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den.
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RM_2016-848/16
st. p. 72, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 72 (2 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, společnosti Mousa glas, s. r. o.
(Domácí potřeby), k umístění dvou reklamních stojanů typu „A“ na dobu určitou, a to od
15.09.2016 do 07.07.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem
smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 72 (2 m2) v k. ú. Trutnov
v termínu od 08.07.2016 do 14.09.2016 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2016-849/16
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, panu
(Nehtové
studio), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 15.09.2016 do
30.06.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy
uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
(1 m2) v k. ú. Trutnov v termínu
2
od 01.07.2016 do 14.09.2016 ve výši 3,00 Kč/m /den.
RM_2016-850/16
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 013 075 na pronájem části p. p.
s paní
dohodou ke dni 30.09.2016.

(100 m2) v k. ú. Oblanov

RM_2016-851/16
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
neschvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch pana
a paní
spočívajícího v právu uložení a provozování akumulační nádrže, vsaku,
dešťové a splaškové kanalizace na části p. p.
, p. p.
a p. p.
v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu cca 390 m2.
RM_2016-852/16
p. p. 335/3 a další, k. ú. Dolní Staré Buky
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. 335/3,
p. p. 335/12, p. p. 335/20 a p. p. 1005 v k. ú. Dolní Staré Buky v celkovém rozsahu 83 m2.
Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
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RM_2016-853/16
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. 2656/490, 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.
POZEMKY − RŮZNÉ
RM_2016-854/16
p. p. 2656/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2656/2 (cca 30 m2) v k. ú. Trutnov, ul. R. Frimla, společnosti STAVEBNĚ
DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o., k umístění dvou kontejnerů a zajištění parkování aut stavby na
dobu určitou, a to do 31.08.2016.
RM_2016-855/16
p. p. 2074/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2074/1 (cca 50 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Dělnická, společnosti INFRASTAV
s. r. o., k parkování vozidel stavby za účelem oprav sociálního zařízení a podlah domova pro
seniory na dobu určitou, a to od 05.09.2016 do 21.11.2016.
RM_2016-856/16
p. p. 636/5 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s provedením inženýrsko-geologického průzkumu společností AKVOPRO s. r. o., pro akci
„Kanalizace Lhota u Trutnova − vedoucí v trase rekonstruované komunikace“ (investorem je
VaK Trutnov, a.s.) na p. p. 636/5, p. p. 626/2 a 557 v k. ú. Poříčí u Trutnova v termínu srpenzáří 2016.
ukládá
*02.01*
Ing. Hojnému zajistit uzavření dohody o provedení inženýrsko-geologického průzkumu na
pozemcích města Trutnova se společností AKVOPRO s. r. o.
RM_2016-857/16
p. p. 1510/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o výpůjčce části p. p. 1510/1 (200 m2), části p. p. 1510/2 (52 m2), části
p. p. 1458 (335 m2), části p. p. 1457/2 (143 m2), části p. p. 1457/1 (266 m2) a části
p. p. 1460/1 (53 m2), vše v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku Královéhradeckého kraje
s Královéhradeckým krajem, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu
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silnic Královéhradeckého kraje, za následujících podmínek:
- pozemky budou užívány výhradně za účelem rekonstrukce a novostavby chodníků v ul.
Petříkovická,
- město Trutnov se zavazuje nejpozději do 30 dnů od vyhotovení geometrického plánu
skutečného provedení stavby předložit žádost o převod pozemku se všemi náležitostmi,
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby prodeje dotčených pozemků v k. ú. Poříčí
u Trutnova do vlastnictví města Trutnova,
- stavba bude vybudována nejpozději do 31.12.2018.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2016-858/16
Pořadník na sociální byty na rok 2016
rada města
nesouhlasí
*01.01*
se zařazením žadatelů o sociální byt paní
pořadník sociálních bytů na rok 2016.

a paní

na

RM_2016-859/16
− prodloužení NS na holobyt
rada města
souhlasí
*01.01*
s prodloužením nájemní smlouvy na holobyt
č. b. 9 o vel. 0 + 1 panu
trv. bytem
Trutnov, na dobu určitou od 01.10.2016 do
31.03.2017.
RM_2016-860/16
prodloužení NS na holobyt
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením nájemní smlouvy na holobyt
s paní
, trv. bytem
15.09.2016 do 14.03.2017.

, č. b. 10, 2. podlaží o vel. 1 + 1
, Trutnov 3, na dobu určitou od

RM_2016-861/16
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s. − služební byt Na Nivách 568
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením nájemní smlouvy na byt Na Nivách 568, Trutnov o vel. 1 + 0 mezi městem
a TJ LOKOMOTIVOU TRUTNOV, z.s., na dobu určitou 1 rok. TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV,
z.s., bude tento byt poskytovat zejména svým zaměstnancům a správcům sportovišť jako
služební byt.
Podmínkou je uzavření smlouvy o podnájmu pouze se zaměstnanci TJ LOKOMOTIVA
TRUTNOV, z.s., na dobu určitou max. 1 rok.
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MAJETEK MĚSTA − RŮZNÉ
RM_2016-862/16
MEBYS Trutnov s.r.o. − VZ "Tenisová klubovna zateplení"
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu "Tenisová klubovna zateplení" rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče INFRASTAV s.r.o., IČ 27511677,
s nabídkovou cenou 442.840,00 Kč bez DPH.
bere na vědomí
*02.01*
pořadí nabídek dle předloženého materiálu.
souhlasí
*03.01*
s uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem, a pro případ, že by vybraný uchazeč neposkytl
k tomu potřebnou součinnost, souhlasí též s uzavřením smlouvy postupem obdobně dle § 82
odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
RM_2016-863/16
VAK Trutnov, a.s. − upsání akcií a nepeněžitý vklad do společnosti
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit záměr a zveřejnění záměru města vnést nepeněžitý vklad města Trutnova do
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., se sídlem Trutnov, Revoluční 19,
IČ 60108711, v podobě souboru majetku určeného k provozování vodovodního a kanalizačního systému města Trutnova, jehož specifikace je uvedena ve znaleckém posudku
soudního znalce Ing. Pavla Bartoše č. 1083-30/2016 ze dne 07.07.2016, včetně převodu
hmotných nemovitých věcí − pozemků st. p. 324 a 392 a p. p. 4269, vše v k. ú. Starý Rokytník
a obci Trutnov,
*01.02*
schválit záměr a zveřejnění záměru města provést upsání 17.361 ks akcií společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., podle usnesení představenstva této společnosti ze dne
04.08.2016 o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs
v celkové výši 17.361.000,00 Kč bude splacen nepeněžitým vkladem.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2016-864/16
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) − HK − cyklo s.r.o.
rada města
schvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 50.000,00 Kč pro HK − cyklo s.r.o., IČ 64826741, K Rybníku 178/2A, 500 02
Hradec Králové, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 27.01.2016,
kterým je částečná úhrada výdajů spojených s přípravou, organizací a propagací jedné z etap
mezinárodního silničního cyklistického závodu „East Bohemia Tour“ pořádaného v roce 2016
s cílem závodu v Trutnově,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro HK − cyklo s.r.o., IČ 64826741, K Rybníku 178/2A, 500 02 Hradec
Králové, v předloženém znění.
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RM_2016-865/16
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) − finanční dar pro Nadační fond KlaPeto
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí finančního daru ve výši 6.000,00 Kč pro Nadační fond KlaPeto, IČ 03456277,
Vybíralova 934/23, 198 00 Praha-Černý Most, na pokrytí nákladů za zapůjčení stanu na
charitativní akci „Na Sněžku pro Lilienku“ uskutečněnou v Peci pod Sněžkou,
*01.02*
darovací smlouvu pro Nadační fond KlaPeto, IČ 03456277, Vybíralova 934/23, 198 00 PrahaČerný Most, v předloženém znění.
RŮZNÉ
RM_2016-866/16
Obnova vodní nádrže Studenec − smlouva o užívání silničního pozemku
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření Smlouvy o podmínkách zajištění užívání silničního pozemku ke stavební činnosti pro
stavbu "Obnova vodní nádrže Studenec" dle předloženého návrhu.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi zajistit uzavření smlouvy se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací.
RM_2016-867/16
Obnova vodní nádrže Studenec − smlouva o poskytnutí dotace
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy č. 16ZPD02-0001 o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu "Obnova vodní nádrže Studenec".
pověřuje
*02.01*
Ing. France zajištěním uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem v předloženém znění
v termínu do 15.09.2016.
RM_2016-868/16
Smlouva o dílo na akci "Most ev. č. TRU-15 Staroměstský most přes Úpu v Trutnově" −
Technické služby Trutnov s. r. o.
rada města
schvaluje
*01.01*
předloženou smlouvu o dílo na akci: "Most ev. č. TRU-15 Staroměstský most přes Úpu
v Trutnově".
RM_2016-869/16
Oprava komunikace Blanická − prodloužení termínu
rada města
schvaluje
*01.01*
prodloužení termínu realizace stavební akce "Trutnov-rekonstrukce ulice Blanická" do
31.10.2016.
17

pověřuje
*02.01*
Ing. France zajištěním podpisu dodatku smlouvy o dílo, kterým bude prodloužen termín
realizace předmětné akce v souladu s tímto usnesením.
RM_2016-870/16
VZ "Trutnov − Volanov, chodník pro pěší − II. část"
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu „Trutnov – Volanov, chodník pro pěší – II. část“,
systémové číslo VZ: P16V00000103, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je
nabídka uchazeče č. 5 – STRABAG, a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové,
*01.02*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH:
1. STRABAG, a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
3.702.792,00
2. KENVI CZ, s.r.o., Popluží 936, 517 41 Vamberk
3.761.939,16
3. POZPRA trading, s.r.o., Hornova 910, 541 01 Trutnov
4.038.457,00
4. BORTA, spol. s r. o., Sehnoutkova 59, 503 04 Černožice n. L.
4.509.290,00
5. M – SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
5.691.919,33
pověřuje
*02.01*
Ing. France zajištěním podpisu smlouvy.
RM_2016-871/16
VZ "Trutnov − oprava krytu chodníku v ulici Křižíkova"
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Trutnov – oprava
krytu chodníku v ulici Křižíkova“, systémové číslo VZ: P16V00000117,
*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_2016-872/16
VZ "Trutnov − Voletiny, chodník u silnice I/16"
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu „Trutnov − Voletiny, chodník u silnice I/16“, systémové
číslo VZ: P16V00000098, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka
uchazeče č. 5 – STRABAG, a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové,
*01.02*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH:
1. STRABAG, a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
3.346.760,00
2. POZPRA trading, s.r.o., Hornova 910, 541 01 Trutnov
3.358.263,00
3. REPARE TRUTNOV, s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov
3.487.310,66
4. BORTA, spol. s r. o., Sehnoutkova 59, 503 04 Černožice n. L.
3.653.790,00
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5. M – SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
pověřuje
*02.01*
Ing. France zajištěním podpisu smlouvy.

4.488.517,51

RM_2016-873/16
Změny č. 2 územního plánu Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit pořízení „Změny č. 2 územního plánu Trutnov“ dle předloženého návrhu,
*01.02*
schválit určeného zastupitele Ing. Hanu Horynovou pro spolupráci s pořizovatelem „Změny
č. 2 územního plánu Trutnov“,
*01.03*
podmínit pořízení „Změny č. 2 územního plánu Trutnov“ úplnou úhradou nákladů na její
zpracování, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady
navrhovateli.
RM_2016-874/16
VZ "Ochranné přechodové ostrůvky na ul. Náchodská a Pražská"
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu „Ochranné přechodové ostrůvky na ul. Náchodská
a Pražská“, systémové číslo VZ: P16V00000102, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,
kterou je nabídka uchazeče č. 1 POZPRA trading, s.r.o., Hornova 910, 541 01 Trutnov,
*01.02*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH:
1. POZPRA trading, s.r.o., Hornova 910, 541 01 Trutnov
741.203,00.
pověřuje
*02.01*
Ing. France zajištěním podpisu smlouvy.
RM_2016-875/16
Výlepová plocha pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
rada města
souhlasí
*01.01*
s poskytnutím části výlepové plochy formou výpůjčky politickým stranám, hnutím a jejich
koalicím, kandidujícím do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, dle předloženého návrhu.
RM_2016-876/16
Přijetí účelového finančního daru ZŠ R. Frimla
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 120.000,00 Kč Základní školou, Trutnov,
R. Frimla 816 od Nadačního fondu Škola 2000, se sídlem Rudolfa Frimla 816, Trutnov,
IČ 47467053, a to na pokrytí nákladů spojených s výukou anglického jazyka v 1. a 2. ročníku
ZŠ v průběhu školního roku 2016/2017 dle předloženého návrhu.
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RM_2016-877/16
Přijetí účelového finančního daru ZŠ Komenského
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 15.989,00 Kč Základní školou, Trutnov,
Komenského 399 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00
Praha 4, IČ 24231509, na obědové služby poskytované obdarovaným ve školním roce
2016/2017, v období od 01.09.2016 do 31.12.2016, a to ve prospěch devíti nezletilých žáků
obdarovaného.
*01.02*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 27.730,00 Kč Základní školou, Trutnov,
Komenského 399 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00
Praha 4, IČ 24231509, na obědové služby poskytované obdarovaným ve školním roce
2016/2017 v období od 02.01.2017 do 30.06.2017, a to ve prospěch devíti nezletilých žáků
obdarovaného.
RM_2016-878/16
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 12. září 2016 od 15:00 h v zasedací
místnosti č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta
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