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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
RM_2022-473/8
RM_2022-547/9

Ukončení spolupráce a odkup informačního panelu společnosti DARUMA
spol. s r. o. – splněno
Dodatek č. 4 ke smlouvě na akci „Rekonstrukce kina Vesmír“ – splněno

NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2022-558/10
Jihoslovanská čp. 31
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
žádost paní
, IČ 46471511, o pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 31 Jihoslovanská ul. v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 47,17 m 2 (prodejna 20,10 m2, výloha
0,76 m2, sklad 26,31 m2),
*01.02*
žádost společnosti Théravádový buddhismus, IČ 01982443, o pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 31 Jihoslovanská ul. v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 47,17 m 2 (prodejna
20,10 m2, výloha 0,76 m2, sklad 26,31 m2).
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 31 Jihoslovanská ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 47,17 m2 (prodejna 20,10 m2, výloha 0,76 m2,
sklad 26,31 m2) na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že
v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto 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.
RM_2022-559/10
Krakonošovo nám. čp. 73 (budova ZUŠ)
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 73 Krakonošovo
nám. v Trutnově umístěných v suterénu budovy (vchod z ul. Horská) o celkové výměře 46,29 m2
(vstupní zádveří 5,34 m2, 1 místnost 25,52 m2, WC 2,55 m2, šatna personálu 4,49 m2, zázemí
8,39 m2)
, IČ 68510799, na dobu určitou 5 let, za stávajících smluvních podmínek, včetně meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování vinotéky a rychlého občerstvení. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné 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.
RM_2022-560/10
Palackého čp. 105
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města na společný pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 105 v ul.
Palackého v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 46,60 m2 (1 prodejna 16,30 m2,
1 výloha 0,60 m2, 1 sklad 10,80 m2, 1 WC 1,00 m2 a část zadní místnosti o výměře 17,90 m2)
s
, IČ 87941473 a
, IČ 06966527, za stávajících smluvních podmínek, včetně meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování cukrárny a pekárny. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání
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k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz
ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném a účinném znění.
RM_2022-561/10
Krakonošovo nám. čp. 67
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 67 Krakonošovo
nám. v Trutnově, umístěných 1. NP, 2. NP a 1. PP o celkové výměře 259,81 m2:
1. NP + mezipatro o výměře 193,40 m2 (místnost 91,50 m2, místnost 6,20 m2, WC návštěvníků –
ženy 3,20 m2, WC návštěvníků – imobilní + ženy 3,20 m2, WC návštěvníků – muži 6,40 m2, úklidová komora 1,20 m2, kancelář 15,30 m2, místnost 31,90 m2, schodiště na meziprostor 25,00 m2,
2 výlohy 9,50 m2)
2. NP o výměře 31,06 m2 (sklad + schodiště)
1. PP o výměře 35,35 m2 (chodba + schodiště 5,60 m2, chodba 11,00 m2, sklad 10,00 m2, šatna
zaměstnanců 4,35 m2, sprcha zaměstnanců 2,60 m2, WC zaměstnanců 1,80 m2) na dobu určitou
do 01.07.2027 se společností Teta drogerie a lékárny ČR s. r. o., IČ 26148579, za stávajících
smluvních podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny drogerie a kosmetiky. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude
případné zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostorách sloužících podnikání nebude
povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném a účinném znění.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2022-562/10
Krakonošovo nám. čp. 73
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 73 Krakonošovo nám. v Trutnově
(prostor vpravo při hlavním vstupu do budovy), umístěné v 1. NP o celkové výměře 38,78 m2
(1 prodejna o výměře 36,74 m2 a výlohy o výměře 2,04 m2), se společností pánská móda
FR s. r. o., IČ 09997971, za nájemné ve výši 96.000,00 Kč/rok, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování obchodu s oblečením.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru
nájemci uhrazeno.
RM_2022-563/10
Krátkodobý pronájem prostor ve správě SCT
Rada města Trutnova
schvaluje,
*01.01*
aby Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, IČ 72049537, v období od
01.06.2022 do 30.06.2023 uzavíralo jako pronajímatel svým jménem nájemní smlouvy na krátkodobé pronájmy nebytových prostor ve vlastnictví města Trutnova, svěřené mu na základě zřizovací
listiny ze dne 01.07.2010 ve znění pozdějších dodatků do hospodaření, přičemž za krátkodobý
pronájem se považuje i nájem části nemovité věci v délce trvání v součtu maximálně 24 hodin
v každém jednotlivém týdnu nebo 1 den v každém jednotlivém týdnu po dobu trvání smluvního
vztahu, který řeší realizaci krátkodobých pronájmů i v období delším než 29 dnů.
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RM_2022-564/10
Školní čp. 13
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
nenaplnění usnesení č. RM 2022-409/8 ze dne 19.04.2022 v bodě 01.04 z důvodu neujednání
příslušných výpovědních důvodů v nájemní smlouvě.
schvaluje
*02.01*
ukončení Nájemní smlouvy ze dne 12.07.2018 uzavřené s
dohodou,
s ukončením nájemního vztahu ke dni smluvenému s nájemcem, nejpozději k 31.07.2022.
ukládá
*03.01*
, ředitelce Základní umělecké školy Trutnov, IČ 68247117, uzavření Dohody
o ukončení nájemní smlouvy ze dne 12.07.2018 s
s ukončením nájemního vztahu ke dni smluvenému s nájemcem, nejpozději k 31.07.2022.
Termín: 30.05.2022
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2022-565/10
p. p. 2198/4 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2198/4 (cca 86,00 m2), část p. p. 2754 (cca
6,00 m2), část p. p. 2190/5 (cca 19,00 m2) a část p. p. 2573 (cca 76,00 m2) vše v k. ú. Trutnov na
dobu určitou 5 let
za účelem zřízení sjezdů s následnou údržbou za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že rekonstrukce chodníku (na části p. p. 2198/4, části
p. p. 2573 a části p. p. 2190/5 vše v k. ú. Trutnov) bude provedena v celé délce a šířce
p. p. 2190/3 v k. ú. Trutnov.
RM_2022-566/10
Parkovací stání na st. p. 3505, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru o poskytnutí části stavby parkoviště (4 parkovací stání) v majetku města
Trutnova na st. p. 3505 ve vlastnictví společnosti ELMONT-CH, spol. s r. o., do užívání společnosti
ELMONT-CH spol. s r. o., na dobu neurčitou s tím, že společnost nesmí přenechanou část parkoviště dát do užívání 3. osobám, s výjimkou zákazníků a zaměstnanců společnosti a užívání parkoviště nesmí zpoplatnit.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2022-567/10
p. p. 2656/99, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2656/99 (cca 100,00 m2) v k. ú. Trutnov
.
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RM_2022-568/10
p. p. 1274/1, p. p. 1271, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit směnu části p. p. 1271 (cca 130,00 m2) v majetku spol. HR Stavby Trutnov s. r. o., za část
p. p. 1274/1 (cca 130,00 m2) v majetku města Trutnova, vše v k. ú. Trutnov.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2022-569/10
p. p. 86/2 a p. p. 86/3, k. ú. Střítež u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 86/2 (1 517,00 m2) a p. p. 86/3 (442,00 m2) obě v k. ú. Střítež u Trutnova na dobu
určitou 5 let
, z toho 70,00 m2 k umístění přístřešku, bazénu a kůlny za
2
nájemné ve výši 10,00 Kč/m /rok a 1 889,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
2,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být předem projednána
a schválena pronajímatelem. Pozemky budou po dobu nájmu dočasně oploceny (pletivem).
RM_2022-570/10
p. p. 169/1, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 169/1 (cca 287,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova na dobu neurčitou
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba
či výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem. Pozemek bude po
dobu nájmu dočasně oplocen (pletivem).
RM_2022-571/10
p. p. 3260, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 3260 (cca 27,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
, z toho 2,00 m2 k umístění buňky a 25,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů není povolena. Pozemek
bude po dobu nájmu dočasně oplocen (pletivem).
RM_2022-572/10
p. p. 1318/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1318/1 (cca 168,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m 2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
RM_2022-573/10
p. p. 348/1 a p. p. 349/26, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 348/1 (cca 125,00 m2) a části p. p. 349/26 (cca 157,00 m2) obě v k. ú. Oblanov
na dobu určitou 5 let
, z toho 32,00 m2 k umístění dřevěného altánu za náStránka 7 z 22

jemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok a 250,00 m2 k zahrádkářským účelům ve výši 2,00 Kč/m2/rok s tím
že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů není povolena. Dřevěný altán je umístěn na nezastavitelné ploše (tj. v rozporu s ÚP).
RM_2022-574/10
p. p. 2633/29, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2633/29 (22,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou
,
z toho 11,00 m2 k zahrádkářským účelům a 11,00 m2 jako manipulační plochu (přístup) za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem. Pozemek bude po dobu nájmu dočasně oplocen.
RM_2022-575/10
p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2189/28 (cca 40,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
, z toho 15,00 m2 k umístění pergoly za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok a 25,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že pronajatý pozemek bude po dobu
nájmu dočasně oplocen (pletivem). Jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být předem
projednána a schválena pronajímatelem.
RM_2022-576/10
p. p. 84/1, k. ú. Střítež u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 014 031 a č. 230 618 na pronájem části p. p. 84/1 (2x 980,00 m 2)
v k. ú. Střítež u Trutnova, uzavřené s
dohodou ke dni 31.05.2022,
*01.02*
pronájem části p. p. 84/1 (cca 2 320,00 m2) v k. ú. Střítež u Trutnova
jako zahradu za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výsadba a výstavba
musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2022-577/10
p. p. 349/1, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
usnesení RM č. 2022-501/9 ze dne 02.05.2022.
schvaluje
*02.01*
pronájem části p. p. 349/1 (cca 15,00 m2) v k. ú. Oblanov na dobu určitou 5 let,
, z toho 13,00 m2 k zahrádkářským účelům a 2,00 m2 k umístění zděné přístavby za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů není povolena. Pronajatá část pozemku bude po dobu nájmu oplocena (hrana zděné přístavby bude tvořit oplocení).
Živý plot bude z komunikace Za Vodou odstraněn.
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RM_2022-578/10
p. p. 2656/100, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výpověď
z nájemní smlouvy č. 019 013 na pronájem části p. p. 2656/100
(7,00 m2) v k. ú. Trutnov s tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM_2022-579/10
p. p. 1798, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 014 026 na pronájem části p. p. 1798 (cca 1 000,00 m2) v k. ú. Libeč,
uzavřené s
, dohodou k 20.05.2022.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2022-580/10
p. p. 164/1, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 164/1 (cca 100,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město na dobu určitou 5 let společnosti Trhy Aleš, spol. s r. o., k uskladnění prodejních stánků.
RM_2022-581/10
p. p. 2213/5, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2213/5 (cca 10,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská společnosti VRAPO
s. r. o., k umístění lešení za účelem renovace fasády domu čp. 60 na dobu určitou do 17.06.2022.
RM_2022-582/10
p. p. 217/5, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 217/5 (cca 100,00 m2) v k. ú. Trutnov, Pragovka společnosti AQUAVIT,
spol. s r. o., k zařízení mezideponie (písek, štěrk, stavební buňka) na dobu určitou do 30.07.2022.
RM_2022-583/10
p. p. 2283/2, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 2283/2 (cca 29,00 m2 na sjezdy
a cca 150,00 m2 na úpravu komunikace) v k. ú. Trutnov s
a
za následujících podmínek:
 pozemek bude užíván výhradně k zřízení sjezdu z p. p. 863/47 v k. ú. Trutnov v majetku žadatelů na komunikaci k Poříčské stráni (p. p. 2283/2 v k. ú. Trutnov) v majetku města Trutnova,
 sjezd a vstup bude řešen částečným odbagrováním svahu, kdy zemina bude deponována na
pozemku žadatele,
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po odbagrování bude sjezd a vstup na pozemku města zpevněn hrubým a jemným štěrkem vč.
důkladného zhutnění a na pozemku žadatele upraven tak, aby nedocházelo ke stékání vody na
místní komunikace z pozemku žadatele,
 dojde k rozšíření komunikace K Poříčské stráni min. na 3,50 m, rozšíření bude provedeno po
hranici pozemků 863/47 a 863/45 k. ú. Trutnov, po čp. 213 (cca 150,00 m2) a to tak, že bude
zpevněn hrubým a jemným štěrkem vč. důkladného zhutnění, bude provedeno vyspádování na
protější stranu než je sjezd a vstup, kde bude umístěna žlabovka pro odvod povrchové vody
s napojením na stávající žlabovku u čp. 213,
 následnou údržbu a veškeré opravy stavby (sjezdů) se po celou dobu existence stavby zavazuje provádět stavebník (žadatel) na vlastní náklady,
 provedené úpravy na pozemku budou součástí pozemku, stavebník nebude mít k pozemku
(který tvoří veřejné prostranství) žádná zvláštní práva,
*01.02*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 2283/2 (cca 24,00 m2 na sjezd
a cca 150,00 m2 na úpravu komunikace) v k. ú. Trutnov s
za následujících podmínek:
 pozemek bude užíván výhradně k zřízení sjezdu z p. p. 863/46 v k. ú. Trutnov v majetku žadatele na komunikaci k Poříčské stráni (p. p. 2283/2 v k. ú. Trutnov) v majetku města Trutnova,
 sjezd a vstup bude řešen částečným odbagrováním svahu, kdy zemina bude deponována na
pozemku žadatele,
 po odbagrování bude sjezd a vstup na pozemku města zpevněn hrubým a jemným štěrkem vč.
důkladného zhutnění a na pozemku žadatele upraven tak, aby nedocházelo ke stékání vody na
místní komunikace z pozemku žadatele,
 dojde k rozšíření komunikace K Poříčské stráni min. na 3,50 m, rozšíření bude provedeno po
hranici pozemků 863/47 a 863/45 v k. ú. Trutnov, po čp. 213 (cca 150,00 m2) a to tak, že bude
zpevněn hrubým a jemným štěrkem vč. důkladného zhutnění, bude provedeno vyspádování na
protější stranu než je sjezd a vstup, kde bude umístěna žlabovka pro odvod povrchové vody
s napojením na stávající žlabovku u čp. 213,
 následnou údržbu a veškeré opravy stavby (sjezdů) se po celou dobu existence stavby zavazuje provádět stavebník (žadatel) na vlastní náklady,
 provedené úpravy na pozemku budou součástí pozemku, stavebník nebude mít k pozemku
(který tvoří veřejné prostranství) žádná zvláštní práva.
RM_2022-584/10
p. p. 1408/17, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatné služebnosti stezky na části p. p. 1408/17 v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku České
republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace, ve prospěch
města Trutnova za účelem zajištění přístupové cesty na p. p. 1458/5 v k. ú. Poříčí u Trutnova cca
23,00 m2. Úplata činí 10.000,00 Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2022-585/10
p. p. 512 a další, k. ú. Dolní Staré Město
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. 512, p. p. 427/10, p. p. 350,
p. p. 349/9 a p. p. 349/5 v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu cca 55,80 m2 za jednorázovou úhradu ve výši 4.600,00 Kč + DPH s tím, že kabel vedení NN bude uložen v minimální hloubce
1,20 m. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2022-586/10
p. p. 2119/1, k. ú. Trutnov
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 a kabelového pilíře na části p. p. 2119/1
v k. ú. Trutnov v rozsahu cca 26,00 m2 za jednorázovou cenu ve výši 2.000,00 Kč + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2022-587/10
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 268,50 m za jednorázovou cenu ve výši 2.000,00 Kč + DPH s tím, že budou dodrženy podmínky vodohospodáře
. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2022-588/10
p. p. 2242/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch Společenství vlastníků jednotek Novodvorská
105, Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování hydroizolace, odvodnění drenážní trubkou a jako okapový chodník na části p. p. 2242/1 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 22,00 m 2
za jednotkovou cenu ve výši 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
RM_2022-589/10
p. p. 416/24, k. ú. Dolní Staré Město
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. 416/24 v k. ú. Dolní Staré Město v celkové délce cca 5,00 m za jednorázovou úhradu ve výši 2.000,00 Kč + DPH s tím, že povrch
komunikace bude po zásahu opraven 1,00 m od osy v celé šíři. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2022-590/10
p. p. 2283/2, k. ú. Trutnov
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. 2283/2 v k. ú. Trutnov v celkové délce cca 5,00 m za jednorázovou úhradu ve výši 2.000,00 Kč + DPH s tím, že povrch komunikace bude po zásahu opraven 1,00 m od osy v celé šíři, hloubka uložení bude 1,00 m. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2022-591/10
p. p. 427/5 a další, k. ú. Dolní Staré Město
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. 427/5, p. p. 512 a p. p. 427/7
v k. ú. Dolní Staré Město v celkové délce cca 68,00 m za jednorázovou úhradu ve výši 4.500,00 Kč
+ DPH s tím, že v případě vynucené přeložky z důvodu rekonstrukce a rozšíření stávající komunikace bude toto provedeno na náklady spol. ČEZ Distribuce, a. s. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2022-592/10
p. p. 227/5, k. ú. Volanov
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 a pilíře na části p. p. 227/5 v k. ú. Volanov
v celkovém rozsahu cca 62,00 m za jednorázovou úhradu ve výši 2.000,00 Kč + DPH, s tím, že
kabel bude umístěn 1,00 m od kabelu veřejného osvětlení. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2022-593/10
Novoměstská čp. 171, č. b. 1.1 (odepsání pohledávky)
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
nevymahatelnost pohledávky:
 ve výši 5.100,00 Kč náklady soudního řízení ve sporu o zaplacení 3.082,00 Kč s příslušenstvím ve věci
vedené u Okresního soudu v Trutnově nezaplacení nájemného a úhrad za služby za byt č. 1.1 v domě čp. 171 v ulici Novoměstská v Trutnově v období
od listopadu 2002 do července 2003 po
.
schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávky:
 ve výši 5.100,00 Kč náklady soudního řízení ve sporu o zaplacení 3.082,00 Kč s příslušenstvím ve věci
vedené u Okresního soudu v Trutnově nezaplacení nájemného a úhrad za služby za byt č. 1.1 v domě čp. 171 v ulici Novoměstská v Trutnově v období
od listopadu 2002 do července 2003 po
.
RM_2022-594/10
Novoměstská čp. 172, č. b. 5 (odepsání pohledávky)
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
nevymahatelnost pohledávky:
 ve výši 221,00 Kč zbývající část poplatku z prodlení a 7.460,00 Kč náklady soudního řízení ve
věci
vedené u Okresního soudu v Trutnově nezaplacení nájemného a úhrad
za služby za byt č. 5 v domě čp. 172 v ulici Novoměstská v Trutnově v období od června 2000
do září 2001 po
.
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schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávky:
 ve výši 221,00 Kč zbývající část poplatku z prodlení a 7.460,00 Kč náklady soudního řízení ve
věci
vedené u Okresního soudu v Trutnově nezaplacení nájemného a úhrad
za služby za byt č. 5 v domě čp. 172 v ulici Novoměstská v Trutnově v období od června 2000
do září 2001 po
.
RM_2022-595/10
Blanická čp. 174, č. b. 1 (odepsání pohledávky)
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
nevymahatelnost pohledávky:
 ve výši 8.211,00 Kč náklady soudního řízení ve věci 10C 164/2008 vedené u Okresního soudu
v Trutnově o vyklizení bytu v domě čp. 174, ulice Blanická v Trutnově po
.
schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávky:
 ve výši 8.211,00 Kč náklady soudního řízení ve věci 10C 164/2008 vedené u Okresního soudu
v Trutnově o vyklizení bytu v domě čp. 174, ulice Blanická v Trutnově po
.
RM_2022-596/10
Lípové nám. čp. 216, č. b. 1 (odepsání pohledávky)
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
nevymahatelnost pohledávky:
 ve výši 1.657,00 Kč zbývající část nákladů soudního řízení ve věci
vedené
u Okresního soudu v Trutnově o vyklizení bytu v domě čp. 126, Lípové nám. v Trutnově po
.
schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávky:
 ve výši 1.657,00 Kč zbývající část nákladů soudního řízení ve věci
vedené
u Okresního soudu v Trutnově o vyklizení bytu v domě čp. 126, Lípové nám. v Trutnově po
.
RM_2022-597/10
Mladobucká čp. 101, č. b. 4.2 (odepsání pohledávky)
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
nevymahatelnost pohledávky:
 ve výši 4.800,00 Kč náklady soudního řízení ve věci
vedené u Okresního soudu
v Trutnově o vyklizení bytu v domě čp. 101, Mladobucká ulice v Trutnově po
.
schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávky:
 ve výši 4.800,00 Kč náklady soudního řízení ve věci
vedené u Okresního soudu
v Trutnově o vyklizení bytu v domě čp. 101, Mladobucká ulice v Trutnově po
.
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RM_2022-598/10
Na Besedě čp. 63, č. b. 4 (odepsání pohledávky)
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
nevymahatelnost pohledávky:
 ve výši 2.698,00 Kč zbývající část nákladů exekučního řízení ve věci
u Okresního soudu v Trutnově o zaplacení částky 2.811,00 Kč s příslušenstvím za byt
čp. 63, ulice Na Besedě v Trutnově po
.
schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávky:
 ve výši 2.698,00 Kč zbývající část nákladů exekučního řízení ve věci
u Okresního soudu v Trutnově o zaplacení částky 2.811,00 Kč s příslušenstvím za byt
čp. 63, ulice Na Besedě v Trutnově po
.

vedené
v domě

vedené
v domě

RM_2022-599/10
Novoměstská čp. 172, č. b. 1 (odepsání pohledávky)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí nevymahatelnost pohledávky:
 ve výši 21.264,00 Kč poplatek z prodlení a částka ve výši 6.700,00 Kč náklady soudního řízení
ve věci
ze dne 14.02.2005 vedené u Okresního soudu v Trutnově za nezaplacení nájemného a úhrad za služby za byt č. 1 v domě čp. 172, ulice Novoměstská v Trutnově v období od prosince 2002 do listopadu 2004 po
,
*01.02*
schválit odepsání pohledávky:
 ve výši 21.264,00 Kč poplatek z prodlení a částka ve výši 6.700,00 Kč náklady soudního řízení
ve věci
ze dne 14.02.2005 vedené u Okresního soudu v Trutnově za nezaplacení nájemného a úhrad za služby za byt č. 1 v domě čp. 172, ulice Novoměstská v Trutnově v období od prosince 2002 do listopadu 2004 po
RM_2022-600/10
Barvířská čp. 24, č. b. 7 (odepsání pohledávky)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí nevymahatelnost pohledávky:
 ve výši 19.260,00 Kč poplatek z prodlení a částka ve výši 4.690,00 Kč náklady soudního řízení
ve věci
ze dne 19.12.2002 vedené u Okresního soudu v Trutnově za nezaplacení nájemného a úhrad za služby za byt č. 7 v domě čp. 24, ulice Barvířská v Trutnově
v období od ledna 2001 do července 2002 po
,
*01.02*
schválit odepsání pohledávky:
 ve výši 19.260,00 Kč poplatek z prodlení a částka ve výši 4.690,00 Kč náklady soudního řízení
ve věci
ze dne 19.12.2002 vedené u Okresního soudu v Trutnově za nezaplacení nájemného a úhrad za služby za byt č. 7 v domě čp. 24, ulice Barvířská v Trutnově
v období od ledna 2001 do července 2002 po
.
RM_2022-601/10
Žádost o prodloužení zapůjčení holobytu (
)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zapůjčení holobytu
, č. b. , o vel. 0+1,
bytem
, na dobu určitou od 01.06.2022 do 31.08.2022.

, trv.
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RM_2022-602/10
Moravská čp. 63, č. b. 3 a Dolní promenáda čp. 124, č. b. 6 (odepsání pohledávky)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí zánik pohledávek:
 ve výši 5.596,00 Kč nezaplacená část nájemného a úhrad za služby za byt č. 3 v domě čp. 63
v Moravské ulici v Trutnově za období od ledna 1995 do listopadu 1995 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným poplatkem z prodlení a náklady nalézacího soudního řízení ve výši
1.011,00 Kč dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 24.10.1996,
 ve výši 1.756,00 Kč nezaplacené nájemné a úhrady za služby za byt č. 3 v domě čp. 63 v Moravské ulici v Trutnově za období od prosince 1995 do dubna 1996 s příslušenstvím, tvořeným
nevyčísleným poplatkem z prodlení a náklady nalézacího soudního řízení ve výši 525,00 Kč
dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 31.10.1997,
 ve výši 14.358,00 Kč nezaplacené nájemné a úhrady za služby za byt č. 6 v domě čp. 124
v ulici Dolní promenáda v Trutnově za období od února 2003 do července 2003 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady nalézacího soudního řízení ve výši
7.260,00 Kč dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze
dne 03.11.2003,
 ve výši 15.328,00 Kč nezaplacené nájemné a úhrady za služby za byt č. 6 v domě čp. 124
v ulici Dolní promenáda v Trutnově za období od srpna 2003 do 09.02.2004 s příslušenstvím,
tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady nalézacího soudního řízení ve výši
7.420,00 Kč dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze
dne 03.03.2004,
po
,
*01.02*
schválit odepsání pohledávek:
 ve výši 5.596,00 Kč nezaplacená část nájemného a úhrad za služby za byt č. 3 v domě čp. 63
v Moravské ulici v Trutnově za období od ledna 1995 do listopadu 1995 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným poplatkem z prodlení a náklady nalézacího soudního řízení ve výši
1.011,00 Kč dle rozsudku Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 24.10.1996
 ve výši 1.756,00 Kč nezaplacené nájemné a úhrady za služby za byt č. 3 v domě čp. 63 v Moravské ulici v Trutnově za období od prosince 1995 do dubna 1996 s příslušenstvím, tvořeným
nevyčísleným poplatkem z prodlení a náklady nalézacího soudního řízení ve výši 525,00 Kč
dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze dne 31.10.1997,
 ve výši 14.358,00 Kč nezaplacené nájemné a úhrady za služby za byt č. 6 v domě čp. 124
v ulici Dolní promenáda v Trutnově za období od února 2003 do července 2003 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady nalézacího soudního řízení ve výši
7.260,00 Kč dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze
dne 03.11.2003,
 ve výši 15.328,00 Kč nezaplacené nájemné a úhrady za služby za byt č. 6 v domě čp. 124
v ulici Dolní promenáda v Trutnově za období od srpna 2003 do 09.02.2004 s příslušenstvím,
tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a náklady nalézacího soudního řízení ve výši
7.420,00 Kč dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
ze
dne 03.03.2004,
po
.
RM_2022-603/10
Žádost o zapůjčení holobytu (
)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zapůjčení holobytu
, č. b. , o vel. 0+1, pro
, na dobu určitou 6 měsíců.

, trv. bytem
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MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2022-604/10
VZ „Rekonstrukce dvou koupelen a pokojů v objektu chatky H 16, 17, Dolce“ – schválení
výsledku výběrového řízení
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
usnesení Rady města Trutnova č. RM_2022-544/9 ze dne 02.05.2022.
schvaluje
*02.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce dvou koupelen a pokojů v objektu chatky H 16, 17, Dolce“, systémové číslo VZ: P22V00000028, konkrétně účastníka
, Radeč 68, 542 32 Úpice, IČ 67472575, nabídková cena 592.446,76 Kč včetně DPH,
*02.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1.
, Radeč 68, 542 32 Úpice, IČ 67472575,
2.
, V Údolíčku 263, 541 02 Trutnov 4, IČ 63226146.
pověřuje
*03.01*
Ing. Kláru Bednářovou, vedoucí Odboru majetku města, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách,
*03.02*
Ing. Kláru Bednářovou, vedoucí Odboru majetku města, pro případ, že by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele; a k zajištění
uzavření smlouvy s účastníkem druhým v konečném pořadí po splnění všech podmínek účasti ve
výběrovém řízení; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech souvisejících písemností,
vyjma samotné smlouvy.
RM_2022-605/10
VZ „Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu dle
ČSN EN ISO 50001“ – schválení výsledku výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Zavedení systému hospodaření s energií
v podobě energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001“, systémové číslo VZ:
P22V00000014, konkrétně účastníka EnerSolutio, s.r.o., Italská 2581/67, 120 00 Praha 2,
IČ 06919839, nabídková cena 399.300,00 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. EnerSolutio, s.r.o., Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, IČ: 06919839,
2. BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o., Olbrachtova 1589/1, Krč, 140 00 Praha 4,
IČ 08800472.
pověřuje
*02.01*
Ing. Kláru Bednářovou, vedoucí Odboru majetku města, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
Ing. Kláru Bednářovou, vedoucí Odboru majetku města, pro případ, že by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele; toto pověření
zahrnuje též oprávnění k podpisu všech souvisejících písemností.
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RM_2022-606/10
MEBYS Trutnov s.r.o. – Veřejná zakázka malého rozsahu “Oprava objektu Lhotecká 6, Trutnov” – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava objektu Lhotecká 6, Trutnov”,
*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 ve složení: Ing. Petr Gaisler,
,
a náhradnice
, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Eichler, Ing. Klára Bednářová, Ing. Petr Gaisler,
a náhradník Jitka Ondrášková, k provádění běžných úkonů v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení a k posouzení, zda
jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní důvody vyloučení účastníků výběrového řízení, to
vše včetně všech úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že
u účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků výběrového řízení navržených komisí k vyloučení z účasti ve výběrovém řízení) na prvním a druhém
místě, nejsou naplněny obligatorní důvody k jejich vyloučení z účasti ve výběrovém řízení.
pověřuje
*02.01*
Ing. Petra Gaislera, jednatele, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2022-607/10
MEBYS Trutnov s.r.o. – Rozpočet údržby sportovišť pro rok 2022 – změna č. 1
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozpočet údržby sportovišť pro rok 2022 – změna č. 1.
RM_2022-608/10
MEBYS Trutnov s.r.o. – Veřejná zakázka malého rozsahu “Výměna oken 2022 Trutnov” –
zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu “Výměna oken 2022 Trutnov”,
*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 ve složení: Ing. Petr Gaisler,
,
a náhradnice
, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Eichler, Ing. Klára Bednářová, Ing. Petr Gaisler,
,
a náhradník Jitka Ondrášková, k provádění běžných úkonů v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení a k posouzení, zda
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jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní důvody vyloučení účastníků výběrového řízení, to
vše včetně všech úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že
u účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků výběrového řízení navržených komisí k vyloučení z účasti ve výběrovém řízení) na prvním a druhém
místě, nejsou naplněny obligatorní důvody k jejich vyloučení z účasti ve výběrovém řízení.
pověřuje
*02.01*
Ing. Petra Gaislera, jednatele, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů a k rozhodování o případných námitkách.
RŮZNÉ
RM_2022-609/10
Dodatek č. 2 Rámcové smlouvy na poskytování správy a údržby movitého a nemovitého
majetku města Trutnova ze dne 22.12.2021
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
dodatek č. 2 Rámcové smlouvy na poskytování správy a údržby movitého a nemovitého majetku
města Trutnova ze dne 22.12.2021.
RM_2022-610/10
VZ „Zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení na území města
Trutnova“ – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení na území města Trutnova“, systémové číslo VZ:
P22V00000058, a to formou otevřeného řízení,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
jmenování komise pro zpřístupnění nabídek v elektronické podobě ve složení: Mgr. Petra Synková,
Monika Vídeňská,
, advokát,
*01.04*
jmenování hodnoticí komise: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. David Jelínek, Kateřina Racková,
MUDr. Jozef Kochan, Ing. Vladislav Sauer, k provádění běžných úkonů v předmětném zadávacím
řízení, konkrétně k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků zadávacího řízení a k posouzení, zda jsou či
nejsou naplněny obligatorní či fakultativní důvody vyloučení účastníků zadávacího řízení, to vše
včetně všech úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že u účastníků zadávacího řízení, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků zadávacího
řízení navržených komisí k vyloučení z účasti v zadávacím řízení) na prvním a druhém místě,
nejsou naplněny obligatorní důvody k jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
pověřuje
*02.01*
, advokáta, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací
dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných
námitkách.
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RM_2022-611/10
Schválení výsledku zadávacího řízení – VZ "I/16 Trutnov – Libeč, oprava silnice a propustku
16-468" a "Trutnov, Polská ul. – chodník u silnice I/16" dle smlouvy o společném zadávání
s ŘSD
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem „I/16 Trutnov – Libeč, oprava silnice
a propustku 16-468“ a „Trutnov, Polská ulice – chodník u silnice I/16“ dle Smlouvy o společném
zadávání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR uzavřené dne 03.03.2022, konkrétně účastníka
M-SILNICE a.s. (celková nabídková cena je 29.768.767,40 Kč bez DPH, nabídková cena objektů
financovaných městem Trutnovem je u objektu chodníku v částce 9.227.658,62 Kč bez DPH
a u zálivu zastávky HD ve výši 261.294,76 Kč bez DPH),
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868,
2. EUROVIA CS, a.s.,U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ 45274924,
3. COLAS, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ 26177005.
pověřuje
*02.01*
zástupce sdružení Ředitelství silnic a dálnic ČR k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, vyjma podpisu samotné smlouvy o dílo.
RM_2022-612/10
Souhlas se zřízením zástavního práva k pohledávkám akce "Rekonstrukce kina Vesmír"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
udělení výslovného souhlasu se zřízením zástavního práva k pohledávkám existujícím i budoucím
společnosti BAK stavební společnost, a.s., IČ 28402758, za městem Trutnovem vyplývajícím ze
smlouvy o dílo č. 600/12/2494, (číslo smlouvy objednatele 057/D/R/21) uzavřené dne 02.07.2021
na akci „Rekonstrukce kina Vesmír“ mezi uvedenými subjekty, a to výhradně ve prospěch Komerční banky a.s., financující společnost BAK stavební společnost, a.s.
ukládá
*02.01*
Ing. Jelínkovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit výslovný souhlas se zřízením zástavního
práva k pohledávkám společnosti BAK stavební společnost a.s., v předloženém znění v termínu do
31.05.2022.
Termín: 31.05.2022
RM_2022-613/10
Bezúplatná výpůjčka postelí
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o bezúplatné výpůjčce 12 postelí s rošty a matracemi se společností The Wine
Shop s.r.o., IČ 28813791, se sídlem Trutnov, Krakonošovo nám. 20, na dobu 12 měsíců.
pověřuje
*02.01*
Mgr. Tomáše Eichlera, místostarostu města Trutnova, podpisem smlouvy o bezúplatné výpůjčce
se společností The Wine Shop s.r.o.
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RM_2022-614/10
Převzetí majetku zřizované organizace
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s převzetím vozidla Peugeot 308SW, RZ 6H9-3708, VIN VF3LRHNWHHS281545 (dále vozidlo) od
organizace zřizované městem Turistického informačního centra Trutnov (dále TIC) k 01.06.2022,
*01.02*
s podmínkami zapůjčení vozidla TIC za úplatu ve výši spotřebovaných PHM stanovených zákoníkem práce.
pověřuje
*02.01*
Ing. Jiří Masaříka, vedoucí Odboru Kancelář MěÚ, realizací převzetí vozidla a jeho registrací na
město Trutnov.
RM_2022-615/10
Složení Zastupitelstva města Trutnova – volby 2022
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
stanovit počet členů Zastupitelstva města Trutnova pro volební období 2022–2026 na 33 členů.
RM_2022-616/10
Předání učebnic českého jazyka
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
bezúplatné předání 48 kusů učebnic Česky krok za krokem 1 – Pracovní sešit: Lekce 1–12 lektorům a účastníkům kurzu českého jazyka, který pořádá město Trutnov pro uprchlíky z Ukrajiny.
RM_2022-617/10
Žádost TIC o dotaci z Národního programu Životní prostředí
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
podání žádosti a přijetí dotace příspěvkovou organizací Turistické informační centrum Trutnov
z dotačního programu SFŽP Národní program ŽP, Podpora obcí v národních parcích, Podpora
turistických informačních center s projektem "Modernizace a vybavení TIC Trutnov – dokončení“,
určených na nákup dvou notebooků v ceně 58.878,00 Kč.
RM_2022-618/10
VZ "Nákup parkovacích automatů 2022" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Nákup parkovacích automatů
2022“, systémové číslo VZ: P22V00000053,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení, dle předloženého návrhu,
s tím, že zadávací podmínky budou uveřejněny na profilu zadavatele i pro ostatní potenciální dodavatele,
*01.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Radek Svoboda, Mgr. Jan Bábik
a Mgr. Petra Synková,
*01.05*
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jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Jan Seidel, Mgr. Radek Svoboda, Mgr. Jan Bábik,
Mgr. Petra Synková, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně
nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném
pořadí na prvním a druhém místě případně dalších tak, aby zadavatel měl k dispozici dvě nabídky
uchazečů, s nimiž lze podepsat smlouvu (bude-li to s ohledem na počet účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
pověřuje
*02.01*
Mgr. Radka Svobodu, ředitele Městské policie Trutnov, k rozhodování o vysvětlování, změnách či
doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2022-619/10
VZ „Nákup vozidla pro Městskou policii Trutnov“ – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Nákup vozidla pro Městskou policii
Trutnov“, systémové číslo VZ: P22V00000055,
*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: Mgr. Radek Svoboda, Mgr. Roman Kyncl
a Mgr. Petra Synková,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Mgr. Radek Svoboda, Mgr. Roman Kyncl, Mg. Tomáš
Eichler, Mgr. Petra Synková, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení, kteří skončí
v konečném pořadí na prvním a druhém místě případně dalších tak, aby zadavatel měl k dispozici
dvě nabídky uchazečů, s nimiž lze podepsat smlouvu (bude-li to s ohledem na počet účastníků
a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
pověřuje
*02.01*
Mgr. Radka Svobodu, ředitele Městské policie Trutnov, k rozhodování o vysvětlování, změnách či
doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2022-620/10
Přehodnocení stanoviska k podané žádosti o umístění v DPS
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
po opětovném posouzení žádost
, bytem
, o umístění v domě s pečovatelskou službou (DPS) dle předloženého
návrhu.
ukládá
*02.01*
vedoucímu Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ zajistit ve smyslu výše uvedeného
usnesení úpravu pořadníku k umístění v DPS.
Termín: 30.05.2022
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RM_2022-621/10
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 04.05.2022 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_2022-622/10
Rámcová smlouva T-Mobile Benefit
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření rámcové smlouvy T-Mobile Benefit se společností T-Mobile Czech Republic, a. s.
pověřuje
*02.01*
Ing. Jiřího Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, zajištěním podpisu smlouvy.
RM_2022-623/10
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 30.05.2022 od 15:00 h v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: Mgr. Petra Velebová

L. S.

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta

Mgr. Tomáš Eichler v. r.
místostarosta
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