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Usnesení z roku 2016
2016-917/17
02.01 − Rekonstrukce kuchyně ZŠ R. Frimla − dodatek č. 2 − splněno
2016-919/17
02.01 − Chodník Volanov 2. část − smlouva o právu provést stavbu −
splněno
2016-924/17
02.01 − Použití znaku města Trutnova, poskytnutí propagační fotografie
a uzavření smlouvy o spolupráci ve společností Europrogress −
nesplněno, nově předložený materiál
2016-931/17
02.01 − Prodej na veřejném prostranství − splněno
NEBYTOVÉ PROSTORY − ZÁMĚR MĚSTA
RM_2016-933/18
Palackého čp. 105
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výpověď paní Gabriely Zezulkové, IČ 87124751 z pronájmu prostor sloužících podnikání
v čp. 105 Palackého ul., umístěných v I. NP o celkové výměře 28,70 m2 (1 prodejna 16,30 m2,
1 výloha 0,60 m2, 1 sklad 10,80 m2 a 1 WC 1,00 m2), který bude ukončen ke dni 30.11.2016.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 105 Palackého
ul., umístěné v I. NP o celkové výměře 28,70 m2 (1 prodejna 16,30 m2, 1 výloha 0,60 m2,
1 sklad 10,80 m2 a 1 WC 1,00 m2) na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících
podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostoru sloužícím podnikání nebude
4

povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve
znění pozdějších předpisů. Uzavření nájemní smlouvy nejdříve od 01.12.2016.
RM_2016-934/18
Národní čp. 199 (kancelář č. 3)
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 199 Národní ul.
v Trutnově, umístěné ve III. NP, kancelář č. 3 (1 místnost), o výměře 18,20 m2, paní Evě
Hrubé, Pražská 390, Trutnov, na dobu určitou 5 let, s tříměsíční výpovědní lhůtou, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování 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. V prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve
smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších
předpisů.
RM_2016-935/18
Polská ul. (novinový stánek − st. p. 3507)
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v objektu Polská ul. na
st. p. 3507 v k. ú. Trutnov, umístěné v části přízemního zděného objektu o výměře 9,30 m2
(novinový stánek) s paní Věrou Luksovou, IČ 72830239, dohodou ke dni 01.10.2016.
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v objektu Polská ul. na
st. p. 3507 v k. ú. Trutnov, umístěné v části přízemního zděného objektu o výměře 9,30 m2 na
dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. 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. 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_2016-936/18
Horská čp. 220
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít nájemní smlouvu na prostory sloužící podnikání
v čp. 220 Horská ul., umístěné v I. NP o celkové výměře 127,00 m2 (prodejna 72,40 m2,
výloha 7,90 m2, sklad 42,20 m2, WC 1,50 m2, komora 3,00 m2) se společností L-shoes s.r.o.,
IČ 05380227, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování prodejny obuvi, kožené galanterie a doplňkového zboží.
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_2016-937/18
Slovanské nám. čp. 165 (zasedací místnost č. 407)
rada města
souhlasí
*01.01*
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se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 165 Slovanské náměstí
v Trutnově, umístěné ve 4.NP o celkové výměře 20,20 m2 (zasedací místnost č. 407), paní
, 541 01 Trutnov, na dobu určitou od 26.10.2016 do
30.05.2017, za účelem provozování kurzu španělského jazyka, každou středu od 17:15 do
18:45 hod., vyjma státních svátků a školních prázdnin.
NEBYTOVÉ PROSTORY − NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-938/18
Jihoslovanská čp. 149
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 149 v ulici
Jihoslovanská v Trutnově o celkové výměře 69,48 m2 (1 prodejna 30,99 m2, 2 sklady
o výměře 33,36 m2, kuchyňka 2,82 m2 a WC o výměře 2,31 m2) na období od 03.10.2016 do
02.10.2021 se zájemcem panem Janem Wiesenbergem, IČ 73999407; za nájemné ve výši
168.000,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je zřízení obchodního prostoru
společnosti Finhaus a.s., krajské ředitelství Hradec Králové.
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,
*01.02*
pořadí zájemců o pronájem předmětných nebytových prostor takto:
1. Jan Wiesenberg, IČ 73999407, nájemné 168.000,00 Kč/rok, účel nájmu: obch. prostory
společnosti Finhaus a.s.,
2. Petr Vrána, IČ 87358514, nájemné 112.000,00 Kč/rok, účel nájmu: prodejna dámských
oděvů,
3. JVSPORT s.r.o., IČ 05028728, nájemné 108.000,00 Kč/rok, účel nájmu: prodejna VČELDA
YOYO SHOP,
*01.03*
pro případ, že by vybraný zájemce smlouvu ve standardním znění neuzavřel, uzavření
standardní smlouvy na pronájem předmětných nebytových prostor se zájemcem druhým
v pořadí za nájemné jím nabízené a k účelu jím navrženému,
*01.04*
pro případ, že by ani zájemce druhý v pořadí smlouvu ve standardním znění neuzavřel,
uzavření smlouvy na pronájem předmětných nebytových prostor se zájemcem třetím v pořadí
za nájemné jím nabízené a k účelu jím navrženému.
RM_2016-939/18
Krakonošovo nám. čp. 22
rada města
souhlasí
*01.01*
s převodem pronájmu prostor sloužících podnikání v čp. 22 Krakonošovo nám., 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 Aleny
Hůlkové, IČ 13185799 na paní Gabrielu Zezulkovou, IČ 87124751, za stejných smluvních
podmínek, za nájemné ve výši 154.080,00 Kč/rok, 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
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nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
NEBYTOVÉ PROSTORY − RŮZNÉ
RM_2016-940/18
Krátkodobý pronájem tělocvičen a jiných prostor ve školách
rada města
pověřuje
*01.01*
školy a školská zařízení zřízené městem Trutnovem, aby jako pronajímatelé vlastním jménem
uzavíraly nájemní smlouvy na krátkodobé pronájmy nebytových prostor − tělocvičen
a učeben, na období od 01.09.2016 do 31.08.2017
ukládá
*02.01*
ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Trutnovem zajistit uzavření nájemních
smluv, zpracovat z předložených nabídek týdenní rozpis využívání pronajatých prostor
a účetní předpisy plateb dle smluvně ujednaného počtu hodin pronájmu a sazeb za hodinu na
příslušný kalendářní rok do 30.09.2016.
Termín: 10.10.2016
RM_2016-941/18
Smlouva o užití prostor školy a zařízení − ZŠ Mládežnická, Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o využití prostor školy a zařízení ZŠ Mládežnická 536, Trutnov 2, mezi
půjčitelem ZŠ Mládežnická 536, Trutnov 2, a vypůjčitelem městem Trutnovem za účelem
provozování sportovních aktivit zaměstnanci města Trutnova dle příslušného rozpisu.
RM_2016-942/18
Služebna městské policie v ZŠ Trutnov, Mládežnická 536
rada města
souhlasí
*01.01*
s užíváním nebytových prostor v čp. 536 Mládežnická v Trutnově, na st. p. 1089, v k .ú. a části
obce Horní Staré Město, umístěných v části budovy školy v I. NP o celkové výměře 17,70 m2
Městskou policií Trutnov, bez uzavření smlouvy, s tím, že náklady za služby spojené
s užíváním nebytových prostor ponese Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536.
RM_2016-943/18
Služebna městské policie v ZŠ Trutnov, Náchodská 18
rada města
souhlasí
*01.01*
s užíváním nebytových prostor v čp. 18 Náchodská v Trutnově, na st. p. 239, v k. ú. Poříčí
u Trutnova, v části obce Poříčí, umístěných v části budovy školy v I. NP o celkové výměře
15,53 m2, Městskou policií Trutnov, bez uzavření smlouvy, s tím, že náklady za služby
spojené s užíváním nebytových prostor (el. energie) bude hradit Městská policie Trutnov.
RM_2016-944/18
Podnájemní smlouvy − MŠ, ZŠ a Praktická škola, Trutnov, Horská 160
rada města
souhlasí
*01.01*
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s uzavřením podnájemních smluv na tělocvičnu na školní rok 2016/2017 mezi příspěvkovou
organizací Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, IČ 70841179 a dalšími
subjekty dle předloženého návrhu.
POZEMKY − ZÁMĚR MĚSTA
RM_2016-945/18
p. p. 3196, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 3196 (cca 500 m2) v k. ú. Trutnov
Společenství vlastníků domu čp. 473, 474 ulice Zámečnická jako zázemí u domu
a k parkování. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
schvaluje
*02.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene na části p. p. 3196 (cca 33 m2) v k. ú. Trutnov ve
prospěch města Trutnova za účelem umístění stožáru veřejného osvětlení a uložení
a provozování zemního kabelového vedení veřejného osvětlení. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí povinný.
RM_2016-946/18
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
(272 m2) v k. ú. Starý Rokytník panu
jako přístupovou cestu a k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem. Zveřejnění bude zasláno p.
.
schvaluje
*02.01*
zřízení bezúplatné služebnosti stezky a cesty na p. p.
ve prospěch st. p.
v k. ú.
Starý Rokytník.
RM_2016-947/18
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 340 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova 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. Je povoleno dočasné oplocení po dobu platnosti nájemní smlouvy.
RM_2016-948/18
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 3 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let panu
i k umístění stolu a dvou lavic za účelem odpočinku za nájemné
8

ve výši 150,00 Kč/rok.
RM_2016-949/18
p. p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 303 m2) v k. ú. Studenec
u Trutnova na dobu neurčitou panu
k zahrádkářským účelům za nájemné ve
výši 2,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
RM_2016-950/18
Zábradlí na p. p. 1417 a p. p. 40/12, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout plochu 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 STAVMAT
STAVEBNINY Rudná 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_2016-951/18
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 20 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova na dobu určitou 5 let paní
k umístění dřevěné kůlny za nájemné
ve výši 10,00 Kč/m2/rok.
RM_2016-952/18
p. p.
a p. p.
k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(690 m2) a p. p.
(1 143 m2)
v k. ú. Voletiny na dobu neurčitou panu
, k sečení a pastvě za nájemné ve
2
výši 0,10 Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem. Oplocení je povoleno.
RM_2016-953/18
p. p. 1988/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1988/1 (cca 60 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu neurčitou Společenství vlastníků Palackého 380-385 a Žižkova 386 v Trutnově,
k vybudování a následné údržbě chodníčků z betonových dlaždic za nájemné ve výši
1,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba není povolena.
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POZEMKY − DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2016-954/18
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 50 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova manž. J
za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-955/18
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej st. p.
(204 m2) v k. ú. Trutnov manž.
za kupní
2
cenu ve výši 250,00 Kč/m jako pozemek pod stavbou zahradní chaty. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-956/18
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(9 m2) v k. ú. Trutnov paní
za kupní cenu ve
2
výši 300,00 Kč/m k zahrádkářským účelům. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem.
RM_2016-957/18
st. p. 1255, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej podílu 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., za kupní cenu ve výši 600,00 Kč/m2 jako podíl na
pozemku pod budovou čp. 171. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-958/18
p. p. 242/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 242/1 (cca 693 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek
Procházkova 520-521 v Trutnově, za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 jako zázemí u domu.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-959/18
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
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*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 50 m2) v k. ú. Oblanov paní
za kupní
2
cenu ve výši 150,00 Kč/m k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem.
RM_2016-960/18
p. p. 2047, p. p. 2044, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2047 (cca 35 m2) a části p. p. 2044 (cca 25 m2) v k. ú. Horní Staré
Město společnosti Dynamic Real s.r.o., za kupní cenu ve výši 600,00 Kč/m2 k rozšíření
vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-961/18
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 69 m2) v k. ú. Horní Staré Město panu
k rozšíření vlastních pozemků do vypracování projektu na stavbu cyklostrasy.
RM_2016-962/18
p. p. 2656/518 a část p. p. 2656/493, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup části p. p. 2656/493 (cca 500 m2) a p. p. 2656/518 (511 m2) k. ú. Trutnov od
společnosti NEW DILAC CZ, a.s., za kupní cenu 30,00 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-963/18
st. p. 1552/1, k. ú. Trutnov
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup st. p. 1552/1 (4 624 m2) v k. ú. Trutnov od společnosti ČEZ, a. s., za
požadovanou kupní cenu ve výši 2.399.990,00 Kč ani ve výši 1.803.000,00 Kč, případně
směnu st. p. 1552/1 v k. ú. Trutnov za pozemky v k. ú. Debrné ve vlastnictví města Trutnova
se společností ČEZ, a. s.
POZEMKY − NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-964/18
p. p.
a p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 160 m2) a části p. p.
cca 40 m2) v k. ú. Trutnov panu
a paní
k vybudování parkovacích míst
a příjezdové cesty (zhutněný štěrk) na dobu určitou do doby vybudování parkovacích stání
(nejdéle do roku 2021) za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že parkovací místa budou
11

veřejně přístupná.

12

RM_2016-965/18
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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_2016-966/18
p. p. 1859/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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 01.03.2012 ve výši 1.500,00 Kč/m2 − pohledové plochy/rok.
RM_2016-967/18
p. p.
a další, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p.
(7 906 m2), p. p.
(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
2
0,10 Kč/m /rok s tím, že jakákoliv výstavba nebo výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
RM_2016-968/18
p. p. 382/1, k. ú. Babí
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem 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_2016-969/18
p. p.
a p. p.
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.

k. ú. Horní Staré Město

a části 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.

13

RM_2016-970/18
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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 všem nájemcům čp.
Trutnov.
RM_2016-971/18
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(4 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Královédvorská, panu
(Motorest Na Bojišti), k umístění reklamního poutače na dobu určitou, a to od
01.10.2016 do 30.09.2017 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem
smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
(4 m2) v k. ú. Trutnov
2
v termínu od 14.07.2016 do 30.09.2016 ve výši 2,00 Kč/m /den.
neschvaluje
*02.01*
pronájem části p. p.
(1 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Královédvorská, panu
(Motorest Na Bojišti) k umístění reklamního poutače na veřejném osvětlení.
RM_2016-972/18
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p.
(cca 30 m2) v k. ú. Trutnov,
, panu
k umístění lešení za účelem opravy fasády domu čp.
na dobu určitou, a to od 27.09.2016
do 15.10.2016,
*01.02*
pronájem části p. p.
(cca 10 m2) v k. ú. Trutnov,
, panu
k parkování vozidla (složení materiálu) na dobu určitou, a to od 27.09.2016 do 15.10.2016 za
nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2016-973/18
p. p. 933/20, k. ú. Horní Staré Město
rada města
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení č.
ze dne 29.08.2016 nebylo realizováno z důvodů na straně pana
RM_2016-974/18
st. p. 616 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
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ukončení nájemního vztahu se společností TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., k p. p. 702/2,
st. p. 616 a objektu kuželny čp. 96 na st. p. 616 vše k. ú. Trutnov dohodou k 30.09.2016.
Ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění.
POZEMKY − RŮZNÉ
RM_2016-975/18
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p.
(cca 21 m2)
v k. ú. Trutnov se společností DD, s.r.o., zastoupenou panem
, za
následujících podmínek:
- pozemek bude užíván výhradně za účelem zřízení sjezdu z p. p.
k. ú. Oblanov
(v majetku pana
) na komunikaci
(p. p.
k. ú. Oblanov) v majetku města
Trutnova,
- následnou údržbu a veškeré opravy stavby (sjezdu) bude provádět stavebník na vlastní
náklady,
- provedené úpravy na pozemku budou součástí pozemku, stavebník nebude mít
k pozemku (který tvoří veřejné prostranství) žádná zvláštní práva,
- stavba bude vybudována nejpozději do 30.09.2018.
RM_2016-976/18
p. p. 2144/4 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na částech pozemkových parcel
č. 2144/4, 2353/1 a 2563/5 v k. ú. Trutnov s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, za následujících
podmínek:
- pozemky budou užívány výhradně za účelem provedení stavby „I/14 most ev. č. 14-074
Trutnov“, tj. rekonstrukce mostu, který převádí silnici I/147 přes železniční trať Trutnov –
Chlumec nad Cidlinou,
- veškeré opravy stavby bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- provedené úpravy na pozemcích budou součástí pozemků, stavebník po dokončení výše
uvedené stavby a po geodetickém zaměření a prokázání vlastnictví města k dotčeným
pozemkům požádá o majetkoprávní vypořádání k části pozemků s trvalým záborem, a to
nejdéle do 90 dnů po kolaudaci stavby, tj. budou uzavřeny příslušné smlouvy (město se
touto smlouvou ještě nezavazuje pozemky převést),
- pozemky s dočasným záborem budou před kolaudací stavby uvedeny do původního stavu,
- stavba bude vybudována nejpozději do 31.12.2017.
RM_2016-977/18
p. p.
a p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene k panující st. p.
k. ú. Trutnov v majetku pana
a paní
spočívajícího v právu uložení
a provozování kanalizační přípojky na části p. p.
a p. p.
v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu cca 180 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
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spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
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RM_2016-978/18
p. p. 2155/15 a p. p. 2353/1, 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. 2155/15
a p. p. 2353/1 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 100 m2. Jednotková cena činí
133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
RM_2016-979/18
p. p. 25/4, k. ú. Dolní Staré Město, p. p. 2038/1, k. ú. Horní Staré Město
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. 25/4 k. ú.
Dolní Staré Město a p. p. 2038/1 k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu cca 10 m2.
Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2016-980/18
Krakonošovo nám. čp. 23, č. b. 1
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. 23,
č. b. 1, 2. podlaží o vel. 1+2 (kuchyň 18,20 m2, 1. pokoj 30,00 m2, 2. pokoj 25,45 m2, předsíň
5,28 m2, koupelna 3,88 m2, WC 1,85 m2, sklep 16,00 m2, půda 10,00 m2 a balkón 15,00 m2),
topení dálkové. Minimální měsíční nájemné 6.239,00 Kč.
V bytě je sporák, bojler, vodoměr a měřidlo tepla. Orientační výše zálohy na služby spojené
s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní odpad
40,00 Kč/osoba − dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/osoba, domovní služby 20,00 Kč/osoba,
teplo 800,00 Kč/byt.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční
nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení
prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. NS bude uzavřena
na dobu neurčitou.
RM_2016-981/18
Jihoslovanská čp. 26, č. b. 2
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Jihoslovanská 26, č. b. 2,
3. podlaží o vel. 1 + 2 (kuchyň 10,05 m2, 1. pokoj 20,00 m2, 2. pokoj 17,90 m2, předsíň
2,81 m2, koupelna 3,63 m2, WC 1,82 m2, komora 15,40 m2 a půda 14,46 m2), topení etážové
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plynové. Minimální měsíční nájemné 4.527,00 Kč.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, plynový kotel a vodoměr. Orientační výše zálohy na služby
spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní odpad
40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/osoba, domovní služby 20,00 Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční
nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení
prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. NS bude uzavřena
na dobu neurčitou.
RM_2016-982/18
Bulharská čp. 56, č. b. 5
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská 56, č. b. 5,
3. podlaží o vel. 1 + 2 (kuchyň 8,85 m2, 1. pokoj 17,00 m2, 2. pokoj 10,65 m2, předsíň 4,65 m2,
koupelna + WC 3,60 m2, spíž 0,78 m2, sklep 13,65 m2 a půda 6,10 m2), topení etážové
plynové. Minimální měsíční nájemné 3.502,00 Kč.
V bytě je plynový kotel a vodoměr. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu:
STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, úklid 80,00 Kč/byt, domovní odpad
40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/osoba, domovní služby 20,00 Kč/osoba,
komín 40,00 Kč/průduch.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční
nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení
prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. NS bude uzavřena
na dobu neurčitou.
RM_2016-983/18
Krakonošovo nám. čp. 23, č. b. 7
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. 23,
č. b. 7, 1. podlaží o vel. 1 + 3 (kuchyň 11,81 m2, 1. pokoj 13,70 m2, 2. pokoj 18,95 m2, 3. pokoj
16,01 m2, sprchový kout 0,98 m2, WC 1,16 m2, předsíň 10,39 m2, schodiště 4,11 m2, schodiště
6,28 m2, schodiště 9,89 m2, půda 77,76 m2 a sklep 20,25 m2), topení dálkové. Minimální
měsíční nájemné 7.863,00 Kč.
V bytě je vodoměr a měřidlo tepla. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu:
STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého
pobytu, SV 100,00 Kč/osoba, ohřev TV 100,00 Kč/osoba, teplo 800,00 Kč/byt, úklid
80,00 Kč/byt a domovní služby 20,00 Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční
nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení
prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. NS bude uzavřena
na dobu neurčitou.
MAJETEK − OSTATNÍ
RM_2016-984/18
Pult centralizované ochrany
rada města
schvaluje
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*01.01*
ukončení mandátní smlouvy č. 65/02/TU (mandant Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní
101, IČ 69174415; objekt Horská 59, Trutnov) dohodou ke dni 30.09.2016,
*01.02*
změny mandátní smlouvy č. 92/03/TU (mandant Mateřská škola, Trutnov, IČ 75009617)
spočívající v ukončení monitorování objektu Náchodská 359, Trutnov, ke dni 31.08.2016
a v monitorování objektu Mateřská škola Kryblická 423, Trutnov, od 01.10.2016,
*01.03*
ukončení mandátní smlouvy č.
(mandant
objekt garáže bez čp.
v Trutnově) dohodou ke dni 30.09.2016.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2016-985/18
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
dotaci ve výši 3.000,00 Kč pro pana
bytem
,
541 01 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 3.5 Ostatní dotace výše nedefinované
− částečná úhrada výdajů souvisejících s pořádáním fotbalové akce dle předložené žádosti,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
, nar.
bytem
,
541 01 Trutnov, v předloženém znění.
RŮZNÉ
RM_2016-986/18
Pasportizace veřejného osvětlení města Trutnov − Dodatek č. 1
rada města
schvaluje
*01.01*
k investiční akci „Pasportizace veřejného osvětlení města Trutnov“, systémové č. VZ:
P15V00000171, předložené změny uvedené a popsané v dodatku č. 1 a důvodové zprávě,
*01.02*
uzavření předloženého "Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo" č. R/09/16 ze dne 01.03.2016
s dodavatelem Radek Pechman, IČ 42830117.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření "Dodatku č. 1" smlouvy
s dodavatelem Radek Pechman, v předloženém znění.
Termín: 10.10.2016
RM_2016-987/18
Smlouva o dílo na akci "ul. Nad Jezem" − Technické služby Trutnov s.r.o.
rada města
schvaluje
*01.01*
předloženou smlouvu o dílo na akci "ul. Nad Jezem".
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RM_2016-988/18
Smlouva o dílo na akci "Oprava plochy před čp. 165 Slovanské náměstí" − Technické
služby Trutnov s.r.o.
rada města
schvaluje
*01.01*
předloženou smlouvu o dílo na akci "Oprava plochy před čp. 165 Slovanské náměstí".
RM_2016-989/18
Program obnovy venkova − smlouva o zajištění administrace
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o zajištění administrace dotačních programů dotační oblasti "Program
obnovy venkova" v roce 2016.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření smlouvy
s Královéhradeckým krajem v předloženém znění v termínu do 20.10.2016.
RM_2016-990/18
Veřejná zakázka "Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov - Horní Staré Město - dodatečné
práce č. 3" − zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem "Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov
- Horní Staré Město - dodatečné práce č. 3", systémové číslo VZ: P16V0000126, formou
jednacího řízení bez uveřejnění se stávajícím dodavatelem, tj. společností M-silnice, a. s.,
*01.02*
text výzvy včetně příloh k zadávacímu řízení dle předloženého návrhu.
pověřuje
*02.01*
Ing. France a pana Andra jednat se stávajícím dodavatelem v rámci zadávacího řízení,
*02.02*
Ing. France a pana Andra ve věcech technických odpovídat na dotazy uchazečů a poskytovat
dodatečné informace,
*02.03*
Ing. France, pana Andra a Mgr. Vlkovou otevřít obálku s nabídkou, předběžně posoudit
nabídku a provést předběžné hodnocení.
RM_2016-991/18
Smlouva o spolupráci − oprava komunikace ulice Petříkovická
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o spolupráci při rekonstrukci veřejné infrastruktury, a to v souvislosti
s rekonstrukcí ulice Petříkovická, s Královéhradeckým krajem v předloženém znění,
*01.02*
zadávací podmínky pro výběrové řízení, které bude vypsané Královéhradeckým krajem,
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v předloženém znění.
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pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním podpisu Smlouvy o spolupráci při
rekonstrukci veřejné infrastruktury, a to v souvislosti s rekonstrukcí ulice Petříkovická,
s Královéhradeckým krajem v předloženém znění.
RM_2016-992/18
Veřejná zakázka "Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2, C, D, E" - schválení výsledku
výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním řízení na akci "Zateplení ZŠ
Mládežnická - pavilon B2, C, D, E", systémové číslo zakázky: P16V00000078, rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče č. 3 − STYLBAU s. r. o.,
Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové,
*01.02*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší cenová nabídka v Kč s DPH:
1. STYLBAU s. r. o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové − 25.864.378 Kč včetně
DPH,
2. MARHOLD a. s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice −27.711.397 Kč včetně DPH,
3. ASJ s. r. o., Světí 8, 503 12 − 29.671.697 Kč včetně DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním podpisu smlouvy.
RM_2016-993/18
Záměr prodeje movité věci −vozidla Ford Transit, SPZ TUA 56-46
rada města
pověřuje
*01.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru kancelář MěÚ, zajištěním ukončení nájmu vozidla Ford
Transit, SPZ TUA 56-46 mezi městem Trutnovem a Svazkem obcí Východní Krkonoše.
schvaluje
*02.01*
záměr prodeje movité věci − vozidla Ford Transit, SPZ TUA 56-46, r. v. 2001, za nabízenou
cenu 40.000,00 Kč panu
případně jinému
zájemci za tuto cenu, nebude-li zájemce za tuto cenu, pak za cenu nižší postupně
o 5.000,00 Kč, která bude zveřejněna na veřejných www stránkách jako je sbazar.cz nebo
annonce.cz nebo obdobných inzertních stránkách.
pověřuje
*03.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru kancelář MěÚ, zajištěním podepsání kupní smlouvy na
prodej vozidla Ford Transit, SPZ TUA 56-46.
RM_2016-994/18
Pověření k zastupování města ve věci Google Apps for Work
rada města
pověřuje
*01.01*
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Ing. Masaříka, vedoucího Odboru kancelář MěÚ, jednáním (včetně podepisování) ve věcech
užívání aplikací Google Apps for Work.
RM_2016-995/18
Veřejná zakázka „Pořízení VT pro Městský úřad Trutnov – 2016“ − zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Pořízení VT pro
Městský úřad Trutnov – 2016“, systémové číslo VZ: P16V00000123,
*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*
hodnotící komisi, která je pověřena i otevíráním obálek a posouzením kvalifikace,
v navrženém složení.
RM_2016-996/18
Vypovězení smlouvy o dílo na výrobu videokroniky města Trutnova uzavřené s panem
Františkem Tůmou
rada města
schvaluje
*01.01*
vypovězení smlouvy o dílo na výrobu videokroniky města Trutnova uzavřené s panem
Františkem Tůmou.
ukládá
*02.01*
Ing. Masaříkovi, vedoucího Odboru kancelář MěÚ, zajistit vypovězení smlouvy.
Termín: 10.10.2016
RM_2016-997/18
Použití znaku města Trutnova, poskytnutí propagační fotografie a uzavření smlouvy
o spolupráci s Ing. Miroslavem Hartmanem
rada města
ruší
*01.01*
usnesení RM_2016-924/17.
schvaluje
*02.01*
použití znaku města Trutnova, poskytnutí propagační fotografie a uzavření smlouvy
o spolupráci s Ing. Miroslavem Hartmanem, IČ 69880671, dle předloženého návrhu.
ukládá
*03.01*
Ing. Masaříkovi, vedoucího Odboru kancelář MěÚ, zajistit uzavření smlouvy.
Termín: 10.10.2016
RM_2016-998/18
Přijetí účelového finančního daru ZŠ V Domcích
rada města
souhlasí
*01.01*
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s přijetím účelového finančního daru ve výši 10.990,00 Kč Základní školou, Trutnov,
V Domcích 488, 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 27.09.2016 do 31.12.2016, a to ve prospěch sedmi nezletilých žáků
obdarovaného,
*01.02*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 20.650,00 Kč Základní školou, Trutnov,
V Domcích 488, 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 sedmi nezletilých žáků
obdarovaného.
RM_2016-999/18
Pořízení DHMM − Domov pro seniory Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se záměrem Domova pro seniory Trutnov pořídit dlouhodobý hmotný movitý majetek,
tj. multifunkční zařízení pro tisk a kopírování ve formátu A3, dle předloženého návrhu.
RM_2016-1000/18
Pořízení DHMM – Pečovatelská služba Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se záměrem Pečovatelské služby Trutnov pořídit dlouhodobý hmotný movitý majetek,
tj. osobní dodávkový automobil, dle předloženého návrhu.
RM_2016-1001/18
Vyhlášení výběrového řízení
rada města
bere na vědomí
*01.01*
vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku společnosti Most k životu o.p.s., Šikmá 300,
541 03 Trutnov 3.
RM_2016-1002/18
Komise pro sport a využití sportovních zařízení
rada města
odvolává
*01.01*
k 30.09.2016 z funkce tajemnice komise Rady města Trutnova pro sport a využití sportovních
zařízení paní Lucii Ábelovou.
jmenuje
*02.01*
od 01.10.2016 tajemnicí komise Rady města Trutnova pro sport a využití sportovních zařízení
Bc. Lenku Švecovou, DiS.
RM_2016-1003/18
Bezplatné použití znaku města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
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s bezplatným použitím znaku města Trutnova Ing. Martinem Jiránkem na webu a tiskovinách
projektu Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s.
RM_2016-1004/18
Organizační záležitosti MěÚ
rada města
schvaluje
*01.01*
organizační změnu odboru správního − zrušení pracovního místa na oddělení přestupků.
ukládá
*02.01*
tajemníkovi MěÚ učinit výpověď z pracovního poměru na základě provedené organizační
změny.
Termín: 10.10.2016
schvaluje
*03.01*
upravenou organizační strukturu Městského úřadu Trutnov s celkovým počtem zaměstnanců
206 od 01.12.2016.
RM_2016-1005/18
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 10.10.2016 od 15:00 h v zasedací
místnosti č. 301 MěU.
Zapsala: P. Velebová

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

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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