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NEMOVITOSTI – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-317/7
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej nemovité věci – pozemku označeného jako st. p.
součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp.

o výměře 418,00 m2, jehož
– jiná stavba, k. ú. Poříčí
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u Trutnova, v části obce Poříčí a obci Trutnov, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku
ze dne 10.09.2015, do vlastnictví pana
za nabídnutou
kupní cenu 1.100.000,00 Kč.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit záměr prodeje nemovité věci – pozemku označeného jako st. p.
o výměře
418,00 m2, jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp.
– jiná stavba,
k. ú. Poříčí u Trutnova, v části obce Poříčí a obci Trutnov, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.09.2015. Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, mimo Zásad
pro prodej..., bez uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní
cenou pro jednání 2.100.000,00 Kč.
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-318/7
Jihoslovanská čp. 25 a 26, Na Struze čp. 228
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 25, čp. 26 Jihoslovanská ul. a čp. 228 Na Struze v Trutnově, umístěné v 1. NP a 2. NP o celkové výměře 267,62 m2
(čp. 26: 1. NP – prodejna 136,00 m2, výloha 0,80 m2, čp. 25: kancelář 4,20 m2, chodba 2,10 m2,
sociální zařízení 3,10 m2, čp. 25 a čp. 228: sklad 81,80 m2, čp. 228: 2. NP – kancelář 26,00 m2,
1. NP kotelna 13,62 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 prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
RM_2017-319/7
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
ul.
2
2
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 66,30 m (prodejna 42,70 m , výloha 1,30 m2,
sklad 15,50 m2, šatna 4,90 m2 a WC 1,90 m2) panu
, na dobu určitou 5 let, za účelem zřízení obchodu pro elektronické cigarety, RC modely, hračky a modelářské
potřeby. 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 prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
RM_2017-320/7
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 4
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 204,58 m2 (kancelář 4,30 m2, sklad 21,67 m2, lednice 10,66 m2, sociální zařízení – předsíň 1,17 m2, sociální zařízení – záchod s chodbou 2,51 m2,
zádveří prodejny 6,36 m2, prodejna 106,35 m2, přístavek – sklad 38,83 m2, přístavek – 2 místnosti
5,04 m2 a 7,69 m2) panu
Č
na dobu určitou 5 let, za účelem zřízení prodeje smíšeného zboží (potraviny, domácí potřeby, drogerie). 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 prostorech
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sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy, obsahující
zejména výši nabízeného nájemného, do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě je
i pan
oprávněn svou nabídku případně ještě navýšit. Nájemce bude poté doporučen radě města dle výše nabídnutého nájemného. Nepodá-li nabídku žádný zájemce o pronájem a nedojde-li ani k navýšení původně nabízeného nájemného panem
,
bude jako nájemce doporučen radě města pan
(s tím, že jím nabízené nájemné není nižší než nájemné v daném místě a čase obvyklé).
RM_2017-321/7
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 47,70 m2 (1 prodejna 18,40 m2, 1 výloha 0,30 m2,
1 sklad 27,00 m2 a 1 WC 2,00 m2) paní
, na dobu určitou od
01.05.2017 do 30.04.2022, za účelem provozování prodejny ovoce a zeleniny. 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.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-322/7
Krakonošovo nám. čp. 23
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením podnájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 23 Krakonošovo nám.
v Trutnově o celkové výměře 133,00 m2 umístěné v 1. NP (prodejna 50,30 m2, 2 výlohy o celkové
výměře 3,00 m2, místnost – dříve příjem léků 9,10 m2, sklad 37,10 m2, umývárna 10,70 m2, místnost – dříve laboratoř 19,80 m2, WC 1,60 m2, úklidová komora 1,40 m2), mezi stávajícím nájemcem
– společností Česká pojišťovna a. s., IČ 45272956 a podnájemcem – společností ČP Distribuce
s. r. o., IČ 44795084, případně jinou společností působící ve stejném holdingu jako nájemce.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-323/7
p. p. , k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
cca 30,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník panu
jako přístupovou cestu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-324/7
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 13,00 m2) v k. ú. Trutnov manž.
ků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.

(cca 12,00 m2) a část p. p.
k rozšíření vlastních pozem-
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RM_2017-325/7
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(408,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let panu
k umístění dvou mobilních staveb (kurník a králíkárna) celkem 6,00 m2 za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok a 402,00 m2 za nájemné ve výši 1,00 Kč/m2/rok
s tím, že bude po dobu nájmu pozemek oplocen. Jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí
být odsouhlasena pronajímatelem. Není povoleno kácení. Žadatel může jen prořezat podrosty.
RM_2017-326/7
p. p.
k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(2 002,00 m2) a p. p.
(260,00 m2) v k. ú.
Starý Rokytník na dobu neurčitou panu
k pastvě ovcí za nájemné ve výši
0,10 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-327/7
p. p.
k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 60,00 m2) v k. ú. Volanov na dobu
neurčitou panu
k sečení trávy za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv
výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-328/7
p. p. 1486/15, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1486/15 (388,00 m2) v k. ú. Trutnov společnosti
Lesy a parky Trutnov s.r.o., na dobu neurčitou za účelem udržování lesní pěšiny za nájemné
ve výši 5,00 Kč/m2/rok.
RM_2017-329/7
část p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(190,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
panu
na dobu neurčitou, z toho 165,00 m2 jako zahradu za nájemné ve výši
2
2
3,00 Kč/m /rok a 25,00 m k sečení a údržbě za 0,20 Kč/m2/rok,
*01.02*
s ukončením nájemní smlouvy č.
uzavřené s paní
dohodou
k 15.04.2017.
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RM_2017-330/7
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
cca 12,00 m2 – jedno parkovací místo) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou panu
k parkování a stání vozidla
taxislužby za nájemné ve výši 600,00 Kč/m2/rok,
nesouhlasí
*02.01*
s pronájmem části p. p.
(cca 12,00 m2 – jedno parkovací místo) v k. ú. Trutnov panu
k parkování a stání vozidla taxislužby.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-331/7
st. p. 5656, p. p. 1662, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí, že usnesení ZM 2016-64/2 nebylo realizováno.
RM_2017st. p. 181/4, k. ú. Voletiny
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části st. p.
(cca 30,00 m2) v k. ú. Voletiny do podílového spoluvlastnictví panu
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 150,00 Kč/m2 jako přístupovou cestu. Náklady spojené
s převodem hradí kupující,
*01.02*
schválit prodej části st. p.
(cca 103,00 m2) v k. ú. Voletiny manž.
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 150,00 Kč/m2 jako pozemek, na jehož části je postavená garáž. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-333/7
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p.
(28,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou paní
jako manipulační plochu, k údržbě a k zajištění vjezdu na vlastní pozemek za nájemné ve výši
150,00 Kč/rok.
RM_2017-334/7
p. p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p.
(564,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova na dobu neurčitou panu
k provozování kluziště v zimním období a k údržbě za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok.
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RM_2017-335/7
st. p. 3507, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 3507 (2,76 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let společnosti Wallvision
s. r. o., k umístění reklamní otočné vitríny za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2/rok + DPH s tím, že
bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 3507 (2,76 m2)
v k. ú. Trutnov v období od 01.04.2015 ve výši 1.500,00 Kč/m2/rok.
RM_2017-336/7
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(150,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok.
RM_2017-337/7
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p.
(168,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let paní
,
2
z toho 153,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok, 12,00 m2 k umístění stávající pergoly a 3,00 m2 k umístění fóliovníku za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že
jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-338/7
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(102,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou panu
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-339/7
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(25,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba
či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Přes pronajatý pozemek bude umožněn přístup vlastníkům domu čp. 255 a zajištěn vstup společnou brankou.
RM_2017-340/7
p. p. 147, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 147 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, nábřeží Václava Havla, společnosti PRATR
a. s., k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 07.05.2017 do 06.05.2018 za
nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
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RM_2017-341/7
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(20,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Slezská, panu
k umístění
kontejneru, aut a vytvoření bezpečnostního koridoru z důvodu poškození inženýrských sítí (havárie) na dobu určitou, a to od 11.04.2017 do 30.04.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím,
že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
(20,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.04.2017 do 10.04.2017 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-342/7
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(17,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul.
panu
, k umístění reklamního stojanu typu „A“ (1,00 m2) na dobu určitou, a to od
20.04.2017 do 31.03.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den a k umístění letní předzahrádky
(16,00 m2) na dobu určitou, a to od 20.04.2017 do 30.09.2017 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den
s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
(17,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.04.2017 do 19.04.2017 za umístění reklamního stojanu
typu „A“ (1,00 m2) ve výši 3,00 Kč/m2/den a za umístění letní předzahrádky (16,00 m2) ve výši
1,50 Kč/m2/den v období od 01.04.2017 do 19.04.2017.
RM_2017-343/7
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul.
, paní
), k vystavení zboží před prodejnou na dobu určitou, a to od 20.04.2017 do
28.02.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části st. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.03.2017
2
do 19.04.2017 ve výši 3,00 Kč/m /den.
RM_2017-344/7
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.

(3,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého, paní
, k vystavení zboží před prodejnou na dobu určitou, a to od 20.04.2017
do 23.12.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části st. p.
(3,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 15.03.2017
2
do 19.04.2017 ve výši 3,00 Kč/m /den.
RM_2017-345/7
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/2 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti DAMPING spol. s r. o.
(POTRAVINY), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 20.04.2017 do
28.02.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/2 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
01.03.2017 do 19.04.2017 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
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RM_2017-346/7
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení č.
.

ze dne

nebylo realizováno z důvodů na straně pana

POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2017-347/7
p. p. 2123/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2123/1 (150,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Dlouhá, Stavební firmě Haase s. r. o., k umístění lešení za účelem rekonstrukce bytového domu čp. 574-576 na dobu určitou,
a to od 13.04.2017 do 10.08.2017.
RM_2017-348/7
p. p. 702/4 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 702/4 (cca 82,00 m2), p. p. 3009
(1 892,00 m2), části p. p. 712/4 (cca 6,00 m2), části p. p. 2272/1 (cca 54,00 m2) a části p. p. 3155
(cca 64,00 m2) se společností Lidl Česká republika v.o.s., za následujících podmínek:
- pozemky budou užívány výhradně za účelem vybudování chodníků a parkoviště autobusů
a úpravy zeleně,
- stavebník provede stavby a úpravy na vlastní náklady,
- provedené úpravy a stavby budou součástí pozemků, stavebník nebude mít k pozemkům žádná
práva,
- smlouva bude uzavřena na 3 roky.
RM_2017-349/7
p. p. 1510/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o výpůjčce části p. p. 1510/1 k. ú Poříčí u Trutnova v majetku Královéhradeckého kraje (pod chodníky v majetku města Trutnova) s Královéhradeckým krajem, s právem hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu silnic Královéhradeckého kraje za následujících podmínek:
- pozemek bude využíván výhradně za účelem rekonstrukce chodníků od čp. 509 na st. p. 1229
po ul. Na Břehu a od ul. Ječná po p. p. 1571/2 k. ú. Poříčí u Trutnova,
- město Trutnov se zavazuje nejpozději do 30 dnů od vyhotovení geometrického plánu skutečného zaměření stavby předložit žádost o převod pozemku,
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby prodeje dotčených částí p. p. 1510/1 v k. ú.
Poříčí u Trutnova do vlastnictví města Trutnova,
- stavba bude vybudována nejpozději do 30.11.2018.
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RM_2017-350/7
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
bere na vědomí
*01.01*
nájemní vztah, který přešel na město Trutnov na základě Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č.
na p. p.
v k. ú. Starý Rokytník uzavřený s panem
na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 157,40 Kč/rok.
RM_2017-351/7
p. p. 238/4 a p. p. 239/9, 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 zemního kabelového vedení NN na části p. p. 238/4 a p. p. 239/9
v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu cca 12,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2
+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-352/7
Žádost o uzavření nájemní smlouvy –
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt Trutnov,
kk + 1 s panem
, trv. bytem Trutnov,
2.373,00 Kč na dobu určitou s účinností od 01.05.2017 do 30.04.2018.

č. b. 1, 1. podlaží o vel.
, za měsíční nájemné

RM_2017-353/7
Žádost o přidělení bytu mimo "Zásady č. 4/2015 Postup při pronájmu obecních bytů" –
rada města
souhlasí
*01.01*
s přidělením bytu mimo „Zásady č. 4/2015 Postup při pronájmu obecních bytů“ na adrese
, č. b. 3, 1. podlaží o vel. 1 + 1, paní
, trv. bytem
Trutnov, kde bude nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu neurčitou. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy na byt bude vrácení bytu
o vel. 1 + 3, č. b. 3, 2. podlaží.
RM_2017-354/7
Žádost o přidělení bytu mimo "Zásady č. 4/2015 Postup při pronájmu obecních bytů" –
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s přidělením bytu mimo „Zásady č. 4/2015 Postup při pronájmu obecních bytů“ paní
trv. bytem
Trutnov 2.

,
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MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2017-355/7
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava podloubí Havlíčkova čp. 6 a 12, Trutnov” – zadávací
podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava podloubí Havlíčkova čp. 6
a 12, 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, Ing. Jiří Drašar, Ing. Dana Linhartová a náhradníka
paní Kateřinu Konrádovou, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Radek Hojný, Ing. Petr Gaisler, Ing. Ivo
Petera, Ing. Jiří Drašar a náhradníka Ing. Danu Linhartovou, 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. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k rozhodování o vysvětlování, změnách
či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2017-356/7
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Výměna oken památková zóna 2017” – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu “Výměna oken památková zóna
2017”,
*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, Ing. Jiří Drašar, Ing. Dana Linhartová a náhradníka
paní Kateřinu Konrádovou, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Radek Hojný, Ing. Petr Gaisler, Ing. Ivo
Petera, Ing. Jiří Drašar a náhradníka Ing. Danu Linhartovou, 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
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prvním a druhém místě, nejsou naplněny obligatorní důvody k jejich vyloučení z účasti ve výběrovém řízení.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k rozhodování o vysvětlování, změnách
či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2017-357/7
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Opravy Letní koupaliště 2017“ – výsledek
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Opravy Letní koupaliště 2017” rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro část A: Oprava obkladů a dlažeb rekreačního a sportovního bazénu, včetně
brouzdališť, kterou je nabídka uchazeče Luboš Serbousek, Trutnov, IČ 14562057, s nabídkovou
cenou 870,32 Kč/m2 bez DPH za opravu keramických obkladů a 336,74 Kč/m2 bez DPH za opravu
zámkové dlažby a pro část B: Hydroizolace nádrží, kterou je nabídka uchazeče POPAS CZ, s.r.o.,
Trutnov, IČ 27517233, s nabídkovou cenou 189.006,00 Kč bez DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
A: Oprava obkladů a dlažeb rekreačního a sportovního bazénu, včetně brouzdališť
1. Luboš Serbousek, IČ 14562057, nabídková cena 870,32 Kč/m2 bez DPH ker. obklady
a 336,74 Kč/m2 bez DPH zám. dlažba,
2. INFRASTAV s.r.o., IČ 27511677, nabídková cena 956,00 Kč/m2 bez DPH ker. obklady
a 375,00 Kč/m2 bez DPH zám. dlažba,
3. Stavebně dopravní Trutnov, s.r.o., IČ 64255352, nabídková cena 983,00 Kč/m2 bez DPH ker.
obklady a 379,00 Kč/m2 bez DPH zám. dlažba.
B: Hydroizolace nádrží
1. POPAS CZ, s.r.o., IČ 27517233, s nabídkovou cenou 189.006,00 Kč bez DPH,
2. Kamil Fajman, IČ 69867348, s nabídkovou cenou 199.384,50 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy s vybranými dodavateli; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících,
vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., 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 pořadí; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.
RM_2017-358/7
Smlouva o správě městských parků – dodatek
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením dodatku č. 6 ke Smlouvě o správě městských parků uzavřené se společností Lesy
a parky Trutnov s.r.o., dle předloženého znění.
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RM_2017-359/7
Smlouva o správě veřejných pohřebišť – dodatek
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením dodatku č. 6 ke Smlouvě o správě veřejných pohřebišť uzavřené se společností Lesy
a parky Trutnov s.r.o., dle předloženého znění.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-360/7
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč pro Domov pod hradem Žampach, IČ 00854271, Žampach 1, 564 01 Žamberk, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování
registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů za poskytnutou péči (náklady na stravování a ubytování) pro občana města pana
,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Domov pod hradem Žampach, IČ 00854271, Žampach 1, 564 01 Žamberk, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí,
IČ 43464343, Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených
s poskytováním terénní sociální služby rané péče,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí, IČ 43464343, Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Domov pro seniory Pilníkov, IČ 00195031, Trutnovská
176, 542 42 Pilníkov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti
v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním akcí "Sportovní den pro seniory" a "Den otevřených dveří",
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Domov pro seniory Pilníkov, IČ 00195031, Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov, dle předloženého vzoru.
RM_2017-361/7
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Country skupina Tendr z.s., IČ 27026523, Lípová 93,
Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů
souvisejících s pořádáním 17. ročníku hudební akce "Setkání country & bluegrass skupin" v roce
2017,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Country skupina Tendr z.s., IČ 27026523, Lípová 93, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro pana
Trutnov,
na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů souvisejících s pořádáním 2. ročníku hudební akce "ROCK IN TRUTNOV" v roce 2017,
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*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro pana
, Trutnov, na
účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů souvisejících s pořádáním hudební akce "Monster of Metal and Hardcore XIII." v roce 2017,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
Trutnov, dle předloženého
vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Klub bratří Čapků z.s., IČ 26587688, Babí 125, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů
spojených s pořádáním přednášek a vystoupení s tématikou K. Čapka, zájezd po stopách Karla
Čapka, vydání publikace vzpomínek a rozhovorů,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub bratří Čapků z.s., IČ 26587688, Babí 125, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z.s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním kulturně-společenských akcí pro trutnovskou mládež
a obyvatele (přehlídka tanečních skupin reprezentujících Trutnov na soutěžích v ČR, 16. ročník
„Trutnovské Taneční Akademie“, „Vánoční přehlídka 2017“ a výuka tanců pro senior klub),
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z.s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč pro Městské kulturní středisko Červený Kostelec,
IČ 00188557, Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec, na jiný účel na základě individuálně podané
žádosti – částečná úhrada výdajů spojených s vydáním sborníku "Rodným krajem",
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Městské kulturní středisko Červený Kostelec, IČ 00188557, Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec, dle předloženého vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Tkalcovské muzeum z.s., IČ 22680152, Voletiny 22,
Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2 Dotace na činnost kulturních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s prezentací tradičních řemesel Trutnovska pro veřejnost i v zahraničí,
jejich výuka, realizace vzdělávacích programů pro hendikepované, tradiční akce v muzeu, vznik
haptické expozice,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Tkalcovské muzeum z.s., IČ 22680152, Voletiny 22, Trutnov, dle předloženého vzoru.

RM_2017-362/7
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro STUDIO, z.s., IČ 2656675, Školní 151, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů
souvisejících s pořádáním 7. ročníku taneční akce "DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2017",
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro STUDIO, z.s., IČ 2656675, Školní 151, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro STUDIO, z.s., IČ 2656675, Školní 151, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů
spojených s výstavou fotografií "TRUTNOV V TANCI",
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro STUDIO, z.s., IČ 2656675, Školní 151, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro pana
, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – úhrada
výdajů spojených s pořádáním hudebního koncertu „Trutnovský advent 2017“,
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro pana
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro pana
, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – úhrada
výdajů spojených s pořádáním hudebního koncertu „Trutnovský varhanní festival 2017“,
*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro pana
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 35.000,00 Kč pro Alternativa pro kulturu z.s., IČ 26991811,
V Domcích 125, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním IV. ročníku mezinárodní fotografické soutěže "JAZZ
WORLD PHOTO" v roce 2017,
*05.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu z.s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*06.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 550.000,00 Kč pro Alternativa pro kulturu z.s., IČ 26991811,
V Domcích 125, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 19. ročníku mezinárodního festivalu "JAZZINEC
2017",
*06.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu z.s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*07.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 105.000,00 Kč pro Městskou dechovou hudbu Krakonoška,
IČ 70801380, Mánesova 370, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2 Dotace na činnost
kulturních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností orchestru, výdaje na zvukaře,
noty, výstrojní součástky pro nové hráče, opravy nástrojů,
*07.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Městskou dechovou hudbu Krakonoška, IČ 70801380, Mánesova 370, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2017-363/7
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč) –
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro
, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnosti kulturních organizací – úhrada
výdajů na odměny pro vystavovatele v Galerii Hippo v roce 2017,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro
Trutnov, dle předloženého znění.
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RM_2017-364/7
Návrhy rozpočtů – finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2017
rada města
schvaluje
*01.01*
návrhy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací na rok 2017 dle předloženého návrhu.
stanovuje
*02.01*
zřízeným příspěvkovým organizacím objem prostředků na platy v hlavní činnosti ve výši dle předloženého návrhu, a to jako závazný ukazatel.
souhlasí
*03.01*
s použitím příspěvku na provoz z rozpočtu města na úhradu části mzdových nákladů u Mateřské
školy Trutnov ve výši dle předloženého návrhu.
RŮZNÉ
RM_2017-365/7
Přijetí navýšené dotace pro mikroprojekt "Krajina domova a její příběhy"
rada města
schvaluje
*01.01*
navýšení dotace schválené k přijetí z EFRR na mikroprojekt "Krajina domova a její příběhy", dále
jen "projekt", pro trutnovskou část projektu, jakožto Vedoucího partnera projektu, na
19.759,27 EUR (tj. 85 % způsobilých nákladů).
RM_2017-366/7
Bezplatné použití znaku města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova spolkem „Trutnov - město draka“ na tiskovinách určených k propagaci trutnovských dračích slavností „Už ho nesou! aneb Zaříkáme řeku“,
*01.02*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova spolkem „Olfin Car Ski team, z.s.“ na realizaci a prezentaci akce „Olfin Car Trutnovský půlmaratón,
*01.03*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova spolkem „TŠ Bonifác, z. s.“ v rámci projektu „ČESKO
ZPÍVÁ 2017“,
*01.04*
s poskytnutím záštity města Trutnova nad projektem „ČESKO ZPÍVÁ 2017“.
pověřuje
*02.01*
starostu města udělit v naléhavých případech souhlas s bezplatným použitím znaku nebo loga
města Trutnova.
RM_2017-367/7
VZ „Nákup osobního automobilu pro Městský úřad Trutnov“ – výsledek
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Nákup osobního automobilu pro Městský úřad
Trutnov“, systémové číslo VZ: P17V00000026, konkrétně účastníka č. 2 – AUTOSTYL a.s., Horská 579, 541 01 Trutnov, IČ 24727741, nabídková cena 194.800,00 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. AUTOSTYL a.s., Horská 579, 541 01 Trutnov, IČ 24727741,
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2. OLFINCAR s.r.o., Na Rybárně 1670, 500 02 Hradec Králové, IČ 60913312,
3. BOS AUTO s.r.o., Na Besedě 147, 541 01 Trutnov, IČ 26000563.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kanceláře MěÚ, 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. Masaříka, vedoucího Odboru Kanceláře MěÚ, 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; toto pověření zahrnuje též oprávnění
k podpisu všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.
RM_2017-368/7
VZ „Konsolidace centrální infrastruktury IT MěÚ Trutnov“ – výsledek
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Konsolidace centrální infrastruktury IT MěÚ
Trutnov“, systémové číslo VZ: P17V00000028, konkrétně účastníka DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 26012162, nabídková cena 582.500,00 Kč bez DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 26012162,
2. AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ 47676795.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru kanceláře MěÚ, 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. Masaříka, vedoucího Odboru kanceláře MěÚ, 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; toto pověření zahrnuje též oprávnění
k podpisu všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.
RM_2017-369/7
VZ „Výroba a zpracování reportáží pro MěÚ Trutnov“ – výsledek
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Výroba a zpracování reportáží pro MěÚ Trutnov“, systémové číslo VZ: P17V00000019, konkrétně účastníka č. 1. – VČTV s.r.o., Semtín 80,
533 53 Pardubice, IČ 28846907, nabídková cena 4.840,00 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. VČTV s.r.o., Semtín 80, 533 53 Pardubice, IČ 28846907.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, 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.
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RM_2017-370/7
Přijetí účelového finančního daru ZŠ Voletiny
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 31.457,00 Kč Základní školou pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 od Drab foundation – nadační fond, Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8, IČ 03265561, na úhradu měsíčních záloh za obědové služby poskytované obdarovaným v období od 01.03.2017 do 30.06.2017, a to ve prospěch 15 nezletilých žáků
obdarovaného.
RM_2017-371/7
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
rada města
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 22.03.2017 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_2017-372/7
Petice za zřízení přechodu Horní zastávky u průmyslové zóny Volanov a posunutí dřevěné
zastávky
rada města
bere na vědomí
*01.01*
petici obyvatel, ve které žádají o zřízení přechodu Horní zastávky u průmyslové zóny Volanov
a posunutí dřevěné zastávky.
schvaluje
*02.01*
text odpovědi na petici, ve které obyvatelé žádají zřízení přechodu Horní zastávky u průmyslové
zóny Volanov a posunutí dřevěné zastávky.
RM_2017-373/7
Průzkum trhu – Městská autobusová doprava v Trutnově v letech 2018–2027
rada města
schvaluje
*01.01*
provedení průzkumu trhu metodou rozeslání poptávkového dopisu několika potencionálním dopravcům za účelem zjištění, který dopravce by byl nejvhodnější pro provozování městské autobusové dopravy v Trutnově v letech 2018–2027, v souladu se zásadou hospodárnosti,
*01.02*
podmínky průzkumu trhu dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh potencionálních dopravců k obeslání poptávkovým dopisem v předmětném průzkumu trhu
dle předloženého návrhu,
*01.04*
uveřejnění informace o průzkumu trhu na profilu zadavatele tak, aby případně mohli dát nabídku
i jiní potencionální dopravci,
*01.05*
další úpravu informací v předběžném oznámení zveřejňovaném dle čl. 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 dle předložené důvodové zprávy.
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pověřuje
*02.01*
pana Kotlovského, vedoucího Odboru výstavby, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních podmínek průzkumu trhu.
bere na vědomí,
*03.01*
že tímto svým usnesením upřesňuje a v některých ohledech mění svůj původní úmysl schválený
v usnesení RM_2016-713/14.
RM_2017-374/7
Plán odpadového hospodářství města Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
Plán odpadového hospodářství města Trutnova v předloženém znění,
*01.02*
pověření Ing. Venduly Kasperové, vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ, zajistit zveřejnění dokumentu na portálu veřejné správy.
RM_2017-375/7
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 24.04.2017 od 15:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Ing. Hana Horynová
místostarostka
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