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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-1038/19
Krakonošovo nám. čp. 22
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít nájemní smlouvu na pronájem prostor sloužících podnikání
v čp. 22 na Krakonošově nám. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 48,43 m 2 (prodejna 20,42 m2, 2 výlohy o celkové výměře 2,40 m2, kancelář 8,61 m2, sklad 17,00 m2), s
, IČ 42930944, na období dalších 5 let s účinností od 01.12.2021, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování zlatnictví a hodinářství, s poskytováním služeb oprav hodin a hodinářského sortimentu. Nájemce provede na vlastní
náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
V prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů.
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RM_2021-1039/19
Horská čp. 220
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 220 v Horské ul. v Trutnově o celkové výměře 124,00 m2 (prodejna 72,40 m2, výloha 7,90 m2, sklad 42,20 m2, WC 1,50 m2), se společností L-shoes s. r. o., IČ 05380227, dohodou ke dni 31.10.2021.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 220 v Horské ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 124,00 m2 (prodejna 72,40 m2, výloha 7,90 m2,
sklad 42,20 m2, WC 1,50 m2), na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce bude povinen strpět provádění plánovaných stavebních úprav v objektu
a bere na vědomí ztížené užívání pronajímaných prostor po dobu jejich realizace bez náhrady.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů.
NEBYTOVÉ PROSTORY – RŮZNÉ
RM_2021-1040/19
Jihoslovanská čp. 32
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v čp. 32 ul. Jihoslovanská v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 8,55 m2 (1 místnost) spolku H-kvintet, z.s., IČ 60152621, na dobu
určitou 1 roku od 31.10.2021, za účelem uložení hudební aparatury. Náklady za služby spojené
s užíváním prostor hradí půjčitel.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2021-1041/19
p. p. 2013/8, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2013/8 (cca 95,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství
vlastníků Švédská 461, 462, k revitalizaci domu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-1042/19
p. p. 4369, p. p. 4368/1, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí k p. p. 4369
(1 796,00 m2) a p. p. 4368/1 (166,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník s
ke stavbě rodinného domu venkovského typu v souladu s územním plánem za následujících podmínek:
 smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 5 let,
 stavební plat je stanoven za část pozemku (cca 200,00 m2) ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH, za
zbývající část pozemku (cca 1 762,00 m2) ve výši 2,00 Kč/m2/rok + DPH,
 stavební plat se sjednává jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby,
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hrubá stavba rodinného domu (dokončené první nadzemní podlaží vč. věnce u zděné stavby,
dokončená hrubá stavba u dřevostavby) bude dokončena nejpozději do 5 let od podpisu
smlouvy,
prodej pozemku bude realizován do 60 dnů po oznámení o dokončení hrubé stavby,
kupní cena je stanovena za cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši 300,00 Kč/m2 + DPH,
v případě nedodržení termínu dokončení hrubé stavby se smlouva o právu stavby prodlouží
o jeden rok s tím, že bude sjednána smluvní pokuta 1.000,00 Kč za každý započatý měsíc do
doby dokončení hrubé stavby,
v případě nedokončení hrubé stavby ani do 6 let od podpisu smlouvy, zaniká právo stavby
s tím, že oprávněný nemá právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
zatížení práva stavby není povoleno,
veškeré náklady spojené se zřízením práva stavby (daně a poplatek KÚ) hradí kupující.

RM_2021-1043/19
p. p. 2464/7 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města směnit část p. p. 2464/7 (7,00 m2 – díl „m“), část p. p. 2464/9
(0,12 m2 – díl „a“), část p. p. 2464/8 (13,00 m2 – díl „n“), část p. p. 2857 (4,00 m2 – díl „o“),
p. p. 702/7 (7,00 m2 – celá), p. p. 2464/6 (20,00 m2 – díl „k“), část p. p. 702/6 (26,00 m2 – díl „l“),
p. p. 702/3 (24,00 m2 – díl „d“), část p. p. 2464/2 (31,00 m2 – díl „b“), část p. p. 702/5 (13,00 m2
– díl „c“), část p. p. 3232 (8,00 m2 – díl „e“), část p. p. 702/4 (67,00 m2), část p. p. 3154 (13,00 m2
– díl „r“), část p. p. 2272/1 (0,14 m2 – díl „j“) a část p. p. 3009 (641,00 m2), v majetku města Trutnova za část p. p. 702/1 (1 274,00 m2) a část p. p. 3128 (cca 584,00 m2) v majetku spol. Lidl Česká
republika v.o.s., vše v k. ú. Trutnov. Náklady spojené s převodem (GP, kolek) hradí smluvní strany
každá z ½.
RM_2021-1044/19
p. p. 1854, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 1854 (135,00 m2) v k. ú. Voletiny
jako zahradu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-1045/19
p. p. 543, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 543 (cca 300,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2021-1046/19
p. p. 99/1 a další, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 99/1 (284,00 m 2), p. p. 99/2 (82,00 m2) a část
p. p. 101/1 (cca 466,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova
jako zahradu. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2021-1047/19
p. p. 4655/118 a p. p. 4655/120, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat podíl (¼) na p. p. 4655/118 (celková výměra pozemku je
222,00 m2) a na p. p. 4655/120 (celková výměra pozemku je 12,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci, k realizaci stavby D11 za kupní cenu ve
výši 12.540,00 Kč. Náklady spojené s převodem (DPH) hradí prodávající.
RM_2021-1048/19
p. p. 4655/108, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat podíl (½) na p. p. 4655/108 (celková výměra pozemku je
204,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci,
k realizaci stavby D11 za kupní cenu ve výši 21.880,00 Kč. Náklady spojené s převodem (DPH)
hradí prodávající.
RM_2021-1049/19
p. p. 3739/3, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat podíl (¼) na p. p. 3739/3 (celková výměra pozemku je
78,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci,
k realizaci stavby D11 za kupní cenu ve výši 4.180,00 Kč. Náklady spojené s převodem (DPH)
hradí prodávající.
RM_2021-1050/19
p. p. 3728/3 a další, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pozemkové prodat parcely: 3728/3, 3742/2, 3766/2, 3777/2, 3779/2,
4655/12, 4655/14, 4655/30, 4655/72, 4655/82, 4655/89, 4655/90, 4655/92, 4655/97, 4655/102,
4655/113, 4655/124, 4655/125, 4655/126 a 4655/128 (celkem 31 376,00 m2) vše v k. ú. Starý
Rokytník Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci, k realizaci stavby D11 za
kupní cenu ve výši 4.949.580,00 Kč. Náklady spojené s převodem (DPH) hradí prodávající.
RM_2021-1051/19
p. p. 945/9 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 945/9 (cca 16 310,00 m2), část p. p. 945/11
(cca 1 458,00 m2) a st. p. 6089 (293,00 m2) vše v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 28.02.2031 Dělnické tělovýchovné jednotě Trutnov, z. s., za účelem sportovního vyžití, a to především k pálkovým
hrám, za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že bude umožněno TJ Lokomotivě Trutnov bezplatně provozovat na sportovišti hod kladivem.
Součástí pronájmu je objekt s klubovnou a šatnami včetně sociálního zařízení (st. p. 6089 v k. ú.
Trutnov), sklady pro sportovní náčiní a techniku údržby areálu (p. p. 945/9 a p. p. 945/11 v k. ú.
Trutnov – dva samostatně stojící typové kontejnery).
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RM_2021-1052/19
p. p. 2559/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města poskytnout do výpůjčky část plochy ve vývěsní desce na
p. p. 2559/1 (cca 1,00 m2 – pohledové plochy) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou Pečovatelské
službě Trutnov k prezentaci služeb, akcí, případné inzerce pracovních míst či aktuálních informací,
*01.02*
se zveřejněním záměru města poskytnout do výpůjčky část plochy ve vývěsní desce na
p. p. 2559/1 (cca 1,00 m2 – pohledové plochy) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou Stacionáři mezi
mosty Trutnov k prezentaci služeb.
RM_2021-1053/19
p. p. 1274/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1274/1 (cca 90,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou do 31.12.2023
jako manipulační plochu (rampa, uzávěr vody,
a údržba pozemku) za nájemné ve výši 33,00 Kč/m2/rok. Pozemek nesmí být užíván k parkování
automobilů. Rampa bude přístupná pro všechny majitele přilehlých garáží (ul. Bohuslavická).
K mytí aut nesmí být používány chemikálie.
nedoporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit prodej části p. p. 1274/1 (90,00 m2) v k. ú. Trutnov
.
RM_2021-1054/19
p. p. 1070/1 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1070/1 (18 466,00 m2), část p. p. 1070/3 (cca
6 000,00 m2), část p. p. 1070/8 (cca 2 150,00 m2), p. p. 1070/11 (110,00 m2), část p. p. 1089/1 (cca
23 500,00 m2), p. p. 1144/7 (5 718,00 m2), p. p. 1144/11 (794,00 m2), p. p. 1144/13 (281,00 m2),
část p. p. 1144/14 (cca 550,00 m2) a p. p. 2289/3 (1 462,00 m2) vše v k. ú. Trutnov na dobu určitou
30 let
za účelem vybudování fotovoltaické elektrárny za nájemné ve výši
600,00 Kč/m2/rok s tím, že v současné době je účel pronájmu v rozporu s územním plánem a žadatel si musí zajistit změnu územního plánu.
nedoporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit prodej p. p. 1070/1 (18 466,00 m2), části p. p. 1070/3 (cca 6 850,00 m2), části p. p. 1070/8
(cca 2 150,00 m2), p. p. 1070/11 (110,00 m2), části p. p. 1089/1 (cca 23 500,00 m2), p. p. 1144/7
(5 718,00 m2), p. p. 1144/11 (794,00 m2), p. p. 1144/13 (281,00 m2), části p. p. 1144/14 (cca
550,00 m2) a p. p. 2289/3 (1 462,00 m2) vše v k. ú. Trutnov
.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2021-1055/19
p. p. 353/2, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 353/2 (cca 1 100,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník
.
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RM_2021-1056/19
p. p. 1500, k. ú. Kohoutov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 1500 (557,00 m2) v k. ú. Kohoutov
výši 150,00 Kč/m2.

za kupní cenu ve

RM_2021-1057/19
p. p. 1255, k. ú. Volanov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup p. p. 1255 (1 120,00 m2) v k. ú. Volanov od spol. VIAGEM a. s.
RM_2021-1058/19
p. p. 200/3, p. p. 200/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
bod 02.01 usnesení RM č. 2021-263/7 ze dne 06.04.2021.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
zrušit usnesení ZM č. 2021-91/3 ze dne 22.06.2021, bod 01.01.
RM_2021-1059/19
p. p. 310/7 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup podílu o vel. ½ na p. p. 310/7 (o celkové výměře 1 633,00 m2), podílu o vel. ½
z p. p. 925/1 (o celkové výměře 3 367,00 m2) a podílu o vel. ½ z p. p. 925/3 (o celkové výměře
1 269,00 m2), vše v k. ú. Bojiště u Trutnova, od spol. VIAGEM a. s., za celkovou kupní cenu ve
výši 676.285,00 Kč.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2021-1060/19
p. p. 149/7, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 149/7 (cca 8,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 31.12.2025
k umístění přístřešku na kontejnery za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2021-1061/19
p. p. 1163/35, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1163/35 (cca 115,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou Společenství vlastníků jednotek Trutnov, Májová 182, s využitím jako manipulační plocha (svozové místo, parkování dvou vozidel) za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že nebude zamezen přístup
na p. p. 1166/78 v k. ú. Horní Staré Město. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů není povolena.
Pronajatý pozemek nesmí být oplocen.
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RM_2021-1062/19
p. p. 1823/16, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1823/16 (cca 95,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou 5 let
, z toho 12,00 m2 k umístění pergoly za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok
2
a 83,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další
stavba či výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem. Pronajatý
pozemek bude po dobu nájmu dočasně oplocen (pletivem).
RM_2021-1063/19
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
k umístění reklamního stojanu (ANBELLA) na dobu určitou, a to od 15.11.2021 do 14.11.2022 za
nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2021-1064/19
p. p. 1792/1, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1792/1 (cca 9,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
lem zřízení nájezdu.
RM_2021-1065/19
p. p. 1792/1, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1792/1 (cca 8,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
manipulační plochu (parkování).

za úče-

jako

RM_2021-1066/19
p. p. 2198/43, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výpověď
z nájemní smlouvy č. 021 031 na pronájem části p. p. 2198/43
(150,00 m2) v k. ú. Trutnov s tříměsíční výpovědní lhůtou.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2021-1067/19
p. p. 2208/10 a p. p. 2208/7, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2208/10 (cca 60,00 m2) a části p. p. 2208/7 (cca 1 630,00 m2) vše v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou pobočnému spolku Junák – český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z. s.,
za účelem provozování činnosti spolku (lavičky, park, informační tabule o vysazených rostlinách
atd.) s tím, že bude povolena výsadba nízkých stromů, keřů, a to po předložení projektu. Pozemky
nesmí být oploceny a budou přístupné veřejnosti.
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RM_2021-1068/19
p. p. 2213/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2213/1 (cca 13,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí,
k umístění lešení (oprava střechy domu čp. 69) na dobu určitou, a to od 29.10.2021 do
25.11.2021.
RM_2021-1069/19
p. p. 2559/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
výpůjčku vitríny na části p. p. 2559/1 (cca 2,00 m2 pohledové plochy) v k. ú. Trutnov Společenskému centru Trutnovska pro kulturu a volný čas jako výlepovou plochu.
RM_2021-1070/19
p. p. 368/2 a další, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 368/2, p. p. 337/1, p. p. 368/1,
p. p. 211/3, st. p. 235, p. p. 348/1 a p. p. 349/1 v k. ú. Oblanov v rozsahu cca 535,40 m2 za jednotkovou cenu ve výši 33,33 Kč/m2 + DPH s tím, že budou dodrženy podmínky vodohospodáře
. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-1071/19
Dohoda o provádění geologických prací
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s provedením doplňujícího geotechnického průzkumu společností AZ Consult, spol. s r.o., na p. p.
1261/1 a 1263 v k. ú. Kocbeře a na p. p. 335/1 v k. ú. Střítež u Trutnova, v termínu říjen 2021 až
leden 2022 v souvislosti s akcí „D11 1108 Jaroměř – Trutnov, doplňující GTP“ s tím, že podmínky
vstupu a prací na lesních pozemcích a zajištění náhrady případných škod jsou písemně dohodnuty
s nájemcem pozemků, společností Lesy a parky Trutnov s.r.o.
RM_2021-1072/19
Oceňování věcných břemen
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zřizováním věcných břemen se společností ČEZ Distribuce a.s., spočívajících v právu zřizovat
a provozovat zařízení distribuční soustavy za cenu dle návrhu zaslaného společností ČEZ Distribuce, a. s., s tím, že zároveň bude uhrazena jednorázová náhrada za oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky města v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním zařízení distribuční
soustavy ve stejné výši jako za zřízení věcného břemene.
RM_2021-1073/19
p. p. 2242/1 a p. p. 242/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti HD internet s. r. o., spočívajícího
v právu uložení a provozování optické přípojky sítě elektronických komunikací na části p. p. 2242/1
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a p. p. 242/1 v k. ú. Trutnov v rozsahu cca 81,00 m2 za jednotkovou cenu ve výši 66,66 Kč/m2
+ DPH s tím, že stavba bude koordinována se stavbou města. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-1074/19
p. p. 2656/102, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti CETIN a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování vedení sítě elektronických komunikací na části p. p. 2656/102 v k. ú. Trutnov v rozsahu cca 27,00 m2 za jednotkovou cenu ve výši 66,66 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2021-1075/19
p. p. 1253/15, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující p. p. 301/2 a st. p. 144 v k. ú. Voletiny
v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování přípojky splaškové
kanalizace na části p. p. 1253/15 v k. ú. Voletiny v celkovém rozsahu cca 6,00 m 2. Jednotková
cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
RM_2021-1076/19
p. p. 495/2, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti AQUAVIT spol. s r. o., spočívajícího
v právu uložení a provozování vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace na části
p. p. 495/2 v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu 16,00 m 2 za jednotkovou cenu
117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2021-1077/19
Žádost o prodloužení zapůjčení holobytu (
)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244, č. b. 8, o vel. 0+1, pro
, na dobu určitou 6 měsíců.
RM_2021-1078/19
Palackého čp. 79, č. b. 3
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem bytu na adrese Palackého čp. 79, č. b. 3, 4. NP, o vel. 1+2, na základě výběrového řízení žadateli na 1. místě včetně náhradníků na dalších místech:
Palackého čp. 79, č. b. 3, o vel. 1+2, standardní byt
Měs. nájemné
Délka 1. plat. období
1.
12.100,00 Kč
6 měsíců
2.
8.518,00 Kč
12 měsíců
3.
8.034,00 Kč
12 měsíců
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7.789,00 Kč
6.664,00 Kč
6.495,00 Kč
6.134,00 Kč
6.000,00 Kč
4.600,00 Kč
4.500,00 Kč

10 měsíců
14 měsíců
6 měsíců
16 měsíců
6 měsíců
6 měsíců
6 měsíců

Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením
s částkou ve výši 5.000,00 Kč a délkou
1. platebního období 6 měsíců,
z výběrového
řízení na nájem bytu Palackého čp. 79, č. b. 3, o vel. 1+2.
RM_2021-1079/19
Bulharská čp. 56, č. b. 4
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem bytu na adrese Bulharská čp. 56, č. b. 4, 3. NP, o vel. 1+2 na základě výběrového řízení
žadateli na 1. místě včetně náhradníků na dalších místech:
Bulharská čp. 56, č. b. 4, o vel. 1+2, standardní byt
Měs. nájemné
Délka 1. plat. období
1.
7.200,00 Kč
16 měsíců
2.
6.211,00 Kč
13 měsíců
3.
5.120,00 Kč
12 měsíců
4.
3.500,00 Kč
28 měsíců
5.
3.000,00 Kč
12 měsíců
6.
2.800,00 Kč
12 měsíců
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením
z výběrového řízení na nájem bytu Bulharská čp. 56, č. b. 4, o vel. 1+2.
RM_2021-1080/19
Pořadník na sociální byty na rok 2022, žádost o zapůjčení holobytu
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
přidělení sociálního bytu o vel. 0+1 (1+1)
a zařazení na pořadník sociálních bytů na rok 2022 na 1. místo.
neschvaluje
*02.01*
zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244 pro
.
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RM_2021-1081/19
Polská čp. 116, U Hřiště čp. 372 (odepsání nevymahatelných pohledávek)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí zánik pohledávek:
 ve výši 2.150,00 Kč náklady soudního řízení ve sporu o vyklizení bytu v domě čp. 372 v Trutnově, ulice U Hřiště –
,
 ve výši 15.113,00 Kč nezaplacené příslušenství (část poplatku z prodlení) z pohledávky vzniklé
z titulu nezaplaceného nájemného za byt č. 16 v domě čp. 372, ulice U Hřiště v Trutnově za
březen 1993 – květen 1996 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 29.05.1997 a 512,00 Kč náklady nalézacího soudního řízení v této věci,
 ve výši 6.868,00 Kč nezaplacené příslušenství (poplatek z prodlení) z pohledávky vzniklé
z titulu nezaplaceného nájemného za byt č. 16 v domě čp. 372, ulice U Hřiště v Trutnově za
duben 1997 – leden 1998 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 09.06.1998 a 527,00 Kč náklady nalézacího soudního řízení v této věci,
 ve výši 13.746,00 Kč nezaplacené nájemné za byt č. 16 v domě čp. 372, ulice U Hřiště v Trutnově za květen 1998 – září 2001 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 11.09.2003 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným poplatkem z prodlení
a náklady nalézacího soudního řízení ve výši 7.170,00 Kč,
 ve výši 4.800,00 Kč náklady soudního řízení ve sporu o vyklizení bytu v domě čp. 116 v Trutnově, ulice Polská –
,
 ve výši 2.333,00 Kč nezaplacený nedoplatek z vyúčtování služeb za byt č. 16 v domě čp. 372,
ulice U Hřiště v Trutnově za rok 2001 a nezaplacené nájemné za byt č. 6.1 v domě čp. 116,
ulice Polská v Trutnově, ulice U Hřiště za květen 2002 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 22.07.2004 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným poplatkem z prodlení a náklady nalézacího soudního řízení ve výši 5.100,00 Kč,
za byty Polská čp. 116 a U Hřiště čp. 372, Trutnov, po
,
*01.02*
schválit odepsání pohledávek:
 ve výši 2.150,00 Kč náklady soudního řízení ve sporu o vyklizení bytu v domě čp. 372 v Trutnově, ulice U Hřiště –
,
 ve výši 15.113,00 Kč nezaplacené příslušenství (část poplatku z prodlení) z pohledávky vzniklé
z titulu nezaplaceného nájemného za byt č. 16 v domě čp. 372, ulice U Hřiště v Trutnově za
březen 1993 – květen 1996 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 29.05.1997 a 512,00 Kč náklady nalézacího soudního řízení v této věci,
 ve výši 6.868,00 Kč nezaplacené příslušenství (poplatek z prodlení) z pohledávky vzniklé
z titulu nezaplaceného nájemného za byt č. 16 v domě čp. 372, ulice U Hřiště v Trutnově za
duben 1997 – leden 1998 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 09.06.1998 a 527,00 Kč náklady nalézacího soudního řízení v této věci,
 ve výši 13.746,00 Kč nezaplacené nájemné za byt č. 16 v domě čp. 372, ulice U Hřiště v Trutnově za květen 1998 – září 2001 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 11.09.2003 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným poplatkem z prodlení
a náklady nalézacího soudního řízení ve výši 7.170,00 Kč,
 ve výši 4.800,00 Kč náklady soudního řízení ve sporu o vyklizení bytu v domě čp. 116 v Trutnově, ulice Polská –
,
 ve výši 2.333,00 Kč nezaplacený nedoplatek z vyúčtování služeb za byt č. 16 v domě čp. 372,
ulice U Hřiště v Trutnově za rok 2001 a nezaplacené nájemné za byt č. 6.1 v domě čp. 116,
ulice Polská v Trutnově, ulice U Hřiště za květen 2002 dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 22.07.2004 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným poplatkem z prodlení a náklady nalézacího soudního řízení ve výši 5.100,00 Kč,
za byty Polská čp. 116 a U Hřiště čp. 372, Trutnov, po
.
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MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2021-1082/19
Areál Dolce – jmenování investiční komise
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
usnesení rady města č. RM 2019-320/7 v celém znění.
jmenuje
*02.01*
investiční komisi pro areál rekreačního střediska Dolce ve složení: Mgr. Tomáš Eichler, Ing. Klára
Bednářová za majitele,
za nájemce, za účelem posuzování investičních akcí,
oprav a údržby v areálu Dolce. Investiční komise bude pracovat v souladu s nájemní smlouvou
ev. č. 0333/O/M/17 ze dne 07.08.2017 a jejích dodatků, uzavřenou mezi městem Trutnovem
a společností JOPO Relax s. r. o., IČ 05698782.
RM_2021-1083/19
Areál PKS Bojiště – jmenování investiční komise
Rada města Trutnova
jmenuje
*01.01*
investiční komisi pro areál PKS Bojiště ve složení: Mgr. Tomáš Eichler, Ing. Klára Bednářová za
majitele,
za nájemce, za účelem posuzování investičních akcí, oprav a údržby
v areálu PKS. Investiční komise bude pracovat v souladu s nájemní smlouvou ev. č. 0093/O/M/18
ze dne 05.03.2018 a jejích dodatků, uzavřenou mezi městem Trutnovem a společností Bojiště
s. r. o., IČ 06595103.
RM_2021-1084/19
Uzavírání smluv s ČEZ Distribuce a. s., o připojení, odpojení, přeložce
Rada města Trutnova
svěřuje
*01.01*
rozhodování o uzavírání smluv s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,
IČ 24729035, a to smluv o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, odpojení odběrného elektrického zařízení od distribuční soustavy, přeložení distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, o parametrech připojení a parametrech odběrného elektrického
zařízení vedoucí/vedoucímu Odboru majetku města MěÚ Trutnov, a to v případě, že tato smlouva
bude uzavřena bezúplatně.
RŮZNÉ
RM_2021-1085/19
Dodatek č. 1 ke smlouvě na akci "Renovace plochy baseballového hřiště včetně instalace
automatického zavlažovacího systému"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 1 smlouvy 72/D/R/21 k investiční akci „Renovace plochy baseballového hřiště
včetně instalace automatického zavlažovacího systému“ s
(Trávníkáři Mladé
Buky) v předloženém znění.
ukládá
*02.01*
Ing. Jelínkovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy s
(Trávníkáři Mladé Buky) v předloženém znění v termínu do 09.11.2021.
Termín: 09.11.2021
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RM_2021-1086/19
Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo na stavbu "Oprava komunikace a chodníků ulice I. Olbrachta"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 1 smlouvy 064/D/R/21 k investiční akci na stavbu "Oprava komunikace
a chodníků ulice I. Olbrachta" se společností AQUAVIT spol. s r.o., v předloženém znění. Celková
cena díla dle dodatku č. 1 činí 1.657.153,95 Kč bez DPH, 2.005.156,28 Kč vč. DPH (úspora oproti
původní ceně je -98.151,50 Kč bez DPH).
ukládá
*02.01*
Ing. Jelínkovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy se společností AQUAVIT spol. s r.o., v předloženém znění v termínu do 30.10.2021.
Termín: 30.10.2021
RM_2021-1087/19
Dodatek č. 1 na akci "Úprava autobusové zastávky Horská-Šestidomí, Trutnov"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 1 smlouvy 068/D/R/21 k investiční akci stavbu „Úprava autobusové zastávky
Horská-Šestidomí, Trutnov“ se společností REPARE TRUTNOV s.r.o., v předloženém znění. Celková cena díla dle dodatku č. 1 činí 1.810.130,17 Kč bez DPH, 2.190.257,50 Kč vč. DPH (navýšení oproti původní ceně je 49.405,35 Kč bez DPH).
ukládá
*02.01*
Ing. Jelínkovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy se společností REPARE TRUTNOV s. r.o., v předloženém znění v termínu do 30.10.2021.
Termín: 30.10.2021
RM_2021-1088/19
VZ "Zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení na území města
Trutnova" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení na území města Trutnova“, systémové
č. VZ: P21V00000080,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. David Jelínek, paní Kateřina Racková
a paní Monika Vídeňská,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. David Jelínek, paní Kateřina
Racková, Mgr. Pavel Káňa a Ing. arch. Michal Rosa, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí na prvním a druhém místě případně dalších tak, aby
zadavatel měl k dispozici dvě nabídky uchazečů, s nimiž lze podepsat smlouvu (bude-li to s ohledem na počet účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
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pověřuje
*02.01*
Ing. Jelínka, vedoucího Odboru rozvoje města, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2021-1089/19
Záštita starosty města Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s poskytnutím záštity starosty města Trutnova nad „TT 29 hours: Soutěž na trutnovských trailech“
pořádaná spolkem Trutnov Trails a spolupořadatelem Redbull CZ.
RM_2021-1090/19
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 13.10.2021 k podaným žádostem o umístění v domech s pečovatelskou službou (DPS) a ke změnám na pořadníku žadatelů dle předloženého návrhu,
*01.02*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v DPS dle předloženého návrhu.
RM_2021-1091/19
RE-USE POINT v areálu Sběrného dvora v ul. Horská v Trutnově
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
provozní řád RE-USE POINT v předloženém znění,
*01.02*
Dohodu se společností Transport Trutnov s. r. o., V Aleji 131, 541 01 Trutnov, o provozování REUSE POINT v předloženém znění.
ukládá
*02.01*
Ing. Kasperové, vedoucí Odboru životního prostředí, zajistit podepsání Dohody o provozování REUSE POINT.
Termín: 08.11.2021
RM_2021-1092/19
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 08.11.2021 od 15:00 h v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.
Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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