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NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-974/17
Kaple Panny Marie Pomocné na st. p. 83 v k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na nemovitost – pozemek st. p. 83 o výměře 67,00 m2, jehož součástí je
budova bez čp./č. e. (jiná stavba) – Kaple Panny Marie Pomocné, vše v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí
u Trutnova, v části obce Poříčí, na období od 01.10.2017 do 01.10.2018 s nájemcem Pražskou
pravoslavnou eparchií, se sídlem ul. Šárecká 1065/36, 160 00 Praha 6, IČ 00441830, za nájemné
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ve výši 2.000,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, k bohoslužebným účelům,
*01.02*
uzavření smlouvy o výpůjčce na vybavení Kaple Panny Marie Pomocné po dobu pronájmu „Kaple“
Pražské pravoslavné eparchii, IČ 00441830.
RM_2017-975/17
Palackého čp.
(prominutí nájemného)
rada města
schvaluje
*01.01*
prominutí nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání v čp.
,
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) paní Ing.
,
IČ 87941473, za období 08/2017-10/2017 ve výši 10.229,00 Kč z důvodu rekonstrukce prostor.
RM_2017-976/17
MŠ, ZŠ a Praktická škola, Trutnov, Horská čp. 160 (podnájemní smlouvy)
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením podnájemních smluv na tělocvičnu na školní rok 2017/2018 mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, IČ 70841179 a dalšími subjekty
dle předloženého návrhu.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-977/17
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 210,00 m2) v k. ú. Oblanov Ing.
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Zveřejnění
bude zasláno manž.
, manž.
, paní
a panu
.
RM_2017-978/17
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov manž.
jako pozemek pod garáží. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-979/17
p. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 1 200,00 m2) v k. ú. Voletiny paní
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2017-980/17
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 115,00 m2) v k. ú. Trutnov panu
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
schvaluje
*02.01*
zřízení úplatné služebnosti stezky a cesty na části p. p.
k panující st. p.
v k. ú. Trutnov v majetku pana
, v celkovém rozsahu cca 65,00 m2. Jednotková cena činí
133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2017-981/17
p. p.
, k. ú. Kohoutov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 5 527,00 m2) v k. ú. Kohoutov manž.
jako zahradu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-982/17
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem p. p.
(621,00 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova, uzavřené s panem
ke dni 31.10.2017,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(621,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na do2
bu určitou 5 let paní
, z toho 615,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
3,00 Kč/m2/rok, 4,00 m2 k umístění chatky a 2,00 m2 k umístění dřevníku za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-983/17
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 447,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
3,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-984/17
p. p.
, k. ú. Kohoutov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(557,00 m2) v k. ú. Kohoutov na dobu určitou
2
5 let panu
, z toho 18,00 m k umístění seníku za nájemné ve výši
2
2
10,00 Kč/m /rok a 539,00 m jako manipulační plochu za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok s tím, že
jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-985/17
p. p.
a další, k. ú. Libeč
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 600,00 m2), části p. p.
(cca 400,00 m2) a části p. p.
(cca 100,00 m2) v k. ú. Libeč panu
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-986/17
p. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(180,00 m2) v k. ú. Voletiny panu
za kupní cenu v místě
a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2, jako zahradu a pozemek pod stavbou. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-987/17
st. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej st. p.
(79,00 m2) v k. ú. Trutnov jako pozemek pod rodinným domem za kupní
cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 250,00 Kč/m2, a p. p.
(838,00 m2) v k. ú.
Trutnov za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 300,00 Kč/m2, jako zahradu
manž.
. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-988/17
p. p. 2763/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2763/1 (cca 9,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků Slévárenská 606 v Trutnově za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 300,00 Kč/m2, k vybudování bezbariérového vstupu do domu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-989/17
p. p. 2081/7, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2081/7 (cca 81,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek
Chodská 416, 417 a 418 v Trutnově za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za
300,00 Kč/m2, jako okapové a přístupové chodníčky a pozemek pod přístavbou. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
RM_2017-990/17
p. p. 2337/15 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí, že usnesení ZM 2011-86/2 nebylo realizováno.
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POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-991/17
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p.
(109,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou panu
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-992/17
p. p.
, k. ú. Debrné
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p.
(5 329,00 m2) v k. ú. Debrné na dobu neurčitou panu
k sečení trávy a myslivosti (posed) za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok s tím, že bude umožněn přístup
na pozemky ve vlastnictví města Trutnova. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-993/17
p. p.
a další, k. ú. Voletiny
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 111,00 m2), části p. p.
(cca 122,00 m2) a části p. p.
2
(cca 56,00 m ) v k. ú. Voletiny na dobu určitou 5 let paní
, z toho 128,00 m2
2
2
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m /rok a 161,00 m za pozemek pod kůlnami
za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být
odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-994/17
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 50,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 1 rok panu
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či
výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Žadatel uhradí poplatek za bezesmluvní
užívání části p. p.
(cca 50,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova v termínu od 01.01.2017 do účinnosti smlouvy.
RM_2017-995/17
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 50,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou do 31.12.2017
paní
jako manipulační plochu (skládka materiálu) za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Žadatelka uhradí poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
(cca 50,00 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova v termínu od 01.01.2017 do účinnosti smlouvy.
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RM_2017-996/17
p. p.
, k. ú. Libeč
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(404,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu neurčitou paní
,
2
z toho 387,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok a 17,00 m2 k umístění kůlny za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí
být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-997/17
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 2 roky panu
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že v případě
ukončení pronájmu bude navážka odstraněna a pozemek vyklizen.
RM_2017-998/17
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 172,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let panu
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 5.000,00 Kč/rok.
RM_2017-999/17
p. p.
, k. ú. Volanov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p.
(60,00 m2) v k. ú. Volanov na dobu neurčitou panu
k sečení
za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že bude pronajatý pozemek po dobu nájmu oplocen. Jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-1000/17
p. p. 2040, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2040 (1,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Horská, společnosti Direct Trade
Service s. r. o. (RESTAURACE DOMEČEK), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 02.10.2017 do 20.07.2018 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den s tím, že bude před
podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2040 (1,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město v termínu od 21.07.2017 do 01.10.2017 ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2017-1001/17
p. p. 2116/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2116/2 (2,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Dlouhá, společnosti Universal
Opportunity s. r. o. (SECOND HAND), k umístění reklamního stojanu typu „A“ a dámské figuríny na
dobu určitou, a to od 02.10.2017 do 06.09.2018 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den s tím, že bude
před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2116/2 (2,00 m2)
v k. ú. Horní Staré Město v termínu od 07.09.2017 do 01.10.2017 ve výši 2,00 Kč/m2/den.
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RM_2017-1002/17
p. p. 2213/16, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/16 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Farská, společnosti CERFIS WINES s. r. o. (PRODEJ VÍN), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
19.10.2017 do 18.10.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-1003/17
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti Zvičinské uzeniny
a lahůdky s. r. o., k umístění dvou reklamních stojanů na dobu určitou, a to od 02.10.2017 do
31.08.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/3 (2,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
01.09.2017 do 01.10.2017 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-1004/17
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č.
ve znění dodatku č. 1, uzavřené s panem
dohodou k 30.09.2017,
*01.02*
s ukončením pronájmu k části p. p.
(cca 992,00 m2) v k. ú. Bohuslavice u Trutnova s paní
dohodou k 30.09.2017. Předmětem nájmu zůstává zbývající část p. p.
,
nově označená jako p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou, za stávajících podmínek smlouvy
č.
.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2017-1005/17
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatné služebnosti cesty a stezky na p. p.
v k. ú. Bohuslavice nad Úpou k panující
p. p.
v k. ú. Bohuslavice nad Úpou v majetku pana
, paní
Č
2
a paní
v celkovém rozsahu 21,00 m . Technické provedení vybudování sjezdu
bude předem konzultováno s Odborem rozvoje města. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávnění.
RM_2017-1006/17
p. p.
a p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující p. p.
v k. ú. Bohuslavice nad Úpou
v majetku pana
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na
části p. p.
a p. p.
v k. ú. Bohuslavice nad Úpou (bude řešeno protlakem) v celkovém
rozsahu cca 6,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2017-1007/17
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující p. p.
v k. ú. Horní Staré Město
v majetku pana
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na
části p. p.
v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu cca 42,00 m2. Jednotková cena
2
činí 40,00 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-1008/17
p. p. 163/8, k. ú. Horní Maršov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování optického kabelu na části p. p. 163/8 v k. ú.
Horní Maršov v celkovém rozsahu cca 32,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-1009/17
p. p. 25/4 a další, k. ú. Dolní Staré Město a 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. 25/4 k. ú. Dolní Staré
Město a p. p. 84/3 a p. p. 2038/1 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu 63,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
RM_2017-1010/17
p. p. , k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatné služebnosti cesty a stezky na p. p.
v k. ú. Starý Rokytník k panující p. p.
v k. ú. Starý Rokytník v majetku pana
v celkovém rozsahu 34,00 m2. Jednotková
2
cena činí 33,33 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2017-1011/17
p. p. 1154, k. ú. Bojiště u Trutnova
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. 1154 k. ú. Bojiště
u Trutnova v celkovém rozsahu cca 3,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2017-1012/17
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující p. p.
v k. ú. Starý Rokytník, jejímž budoucím vlastníkem bude paní
, spočívajícího v právu uložení a provozování
vodovodní přípojky na části p. p.
v k. ú. Starý Rokytník v celkovém rozsahu cca 3,00 m2.
2
Jednotková cena činí 33,33 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněná.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-1013/17
Žádost o zapůjčení holobytu (
)
rada města
souhlasí
*01.01*
s přidělením holobytu
čp.
, č. b. 1, o vel. 0 + 1, panu
trv. bytem
, na dobu určitou od 26.09.2017 do 25.03.2018.

,

MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2017-1014/17
Pult centralizované ochrany
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření příkazní smlouvy č.
s příkazcem LACONEX a.s., Ing.
– členové představenstva, IČ
,
,
, na monitorování objektu sklady společnosti LACONEX a.s., v ul. Tiskárenská, budova bez čp. naproti
čp.
,
, na dobu neurčitou počínaje měsícem 01.10.2017 za úplatu ve výši
900,00 Kč/měsíc bez DPH.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-1015/17
Stanovení objemu prostředků na platy u příspěvkových organizací
rada města
stanovuje
*01.01*
zřízeným příspěvkovým organizacím objem prostředků na platy v hlavní činnosti na rok 2017 ve
výši dle předloženého návrhu, a to jako závazný ukazatel.
RM_2017-1016/17
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro pana
, bytem
,
na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – úhrada výdajů spojených s vydáním básnické sbírky "Žena a Měsíc",
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
, bytem
, dle předloženého vzoru,
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*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro paní Ing.
, IČ
,
, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním projektu "Listování – scénické čtení", představení "Co jsem
to proboha udělal?",
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro paní Ing.
, IČ
,
, dle předloženého vzoru.
RM_2017-1017/17
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní
akce – částečná úhrada výdajů spojených se zpracováním a vydáním publikace o historii plaveckého oddílu TJ Loko Trutnov – "ODDÍL PLAVÁNÍ TJ Loko Trutnov (1962-2017) 55 let",
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, dle předloženého znění.
RŮZNÉ
RM_2017-1018/17
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení – vzdání se zástavního práva
rada města
bere na vědomí
*01.01*
zánik zástavního práva vzniklého dne 16.03.2015 na nemovitostech pana
a paní
, oba bytem
, pro zajištění pohledávky a půjčky ze Státního fondu
rozvoje bydlení do výše 150.000,00 Kč z důvodu uhrazení dluhu.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit provedení výmazu zástavního práva na
nemovitostech pana
a paní
.
Termín: 09.10.2017
RM_2017-1019/17
Výměna střešní krytiny Městské galerie v Trutnově – změna termínu
rada města
schvaluje
*01.01*
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou GOS CZ s.r.o., kterým se řeší posun termínu realizace
díla, dle přiloženého návrhu.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo
s firmou GOS CZ s.r.o., dle přiloženého návrhu.
RM_2017-1020/17
Nákup zařízení pro zabezpečení počítačové sítě
rada města
schvaluje
*01.01*
nákup zařízení pro zabezpečení a pravidla provozu perimetru počítačové sítě (dále jen „firewall“)
Fortinet, dle nejlepší cenové nabídky, na základě cenové poptávky MěÚ Trutnov „Zabezpečení
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perimetru počítačové sítě MěÚ Trutnov“, od společnosti AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34,
702 00 Ostrava (dále jen „dodavatel“), za nabízenou cenu 299.366,10 Kč včetně DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění podpisu smlouvy o dodávce zařízení
pro zabezpečení a pravidla provozu počítačové sítě (dále jen „firewall“) a servisní smlouvy s dodavatelem.
RM_2017-1021/17
Logo města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím loga města Trutnova pro připravovanou knihu s titulním názvem „Z TRUTNOVA NA COLORADO RIVER“ pro pana Jiřího Jůzla, Vítězslava Nováka 585, Trutnov.
RM_2017-1022/17
Finanční spoluúčast města Trutnova pro realizaci projektu MVČR – „Forenzní značení jízdních kol – Trutnov 2018“
rada města
schvaluje
*01.01*
finanční spoluúčast ve výši 20 % na projektu „Forenzní značení jízdních kol – Trutnov 2018“ dle
předloženého návrhu.
RM_2017-1023/17
Přijetí účelového finančního daru ZŠ V Domcích
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 12.992,00 Kč Základní školou, Trutnov, V Domcích 488, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4,
IČ 24231509, na obědové služby poskytované obdarovaným ve školním roce 2017/2018, v období
od 29.09.2017 do 31.12.2017, a to ve prospěch devíti nezletilých žáků obdarovaného,
*01.02*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 26.208,00 Kč Základní školou, Trutnov, V Domcích 488, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4,
IČ 24231509, na obědové služby poskytované obdarovaným ve školním roce 2017/2018 v období
od 03.01.2018 do 29.06.2018, a to ve prospěch devíti nezletilých žáků obdarovaného.
RM_2017-1024/17
Vyhlášení výběrového řízení – Pečovatelská služba Trutnov
rada města
vyhlašuje
*01.01*
výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Pečovatelská služba Trutnov dle předloženého návrhu.
jmenuje
*02.01*
členy komise pro výše uvedené výběrové řízení dle předloženého návrhu.
RM_2017-1025/17
Založení soukromé alternativní ZŠ – stanovisko k záměru
rada města
souhlasí
*01.01*
se vznikem alternativní soukromé Základní školy Montessori Trutnov dle předloženého návrhu.
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RM_2017-1026/17
Přijetí účelového finančního daru ZŠ Náchodská
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 16.744,00 Kč Základní školou, Trutnov 3, Náchodská 18, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4,
IČ 24231509, na obědové služby poskytované obdarovaným ve školním roce 2017/2018, v období
od 02.10.2017 do 31.12.2017, a to ve prospěch dvanácti nezletilých žáků obdarovaného,
*01.02*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 34.385,00 Kč Základní školou, Trutnov 3, Náchodská 18, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4,
IČ 24231509, na obědové služby poskytované obdarovaným ve školním roce 2017/2018 v období
od 02.01.2018 do 29.06.2018, a to ve prospěch dvanácti nezletilých žáků obdarovaného.
RM_2017-1027/17
Změna provozu Mateřské školy, Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se změnou provozu pracoviště Mateřské školy, Trutnov – Voletiny 128 dne 29.09.2017 dle předloženého návrhu.
RM_2017-1028/17
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
rada města
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 13.09.2017 k podaným žádostem o umístění v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) a ke změnám na pořadníku žadatelů dle
předloženého návrhu,
*01.02*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v DPS dle předloženého návrhu,
*01.03*
žádost paní Libuše Doudové o výměnu bytu v rámci DPS Kryblická dle předloženého návrhu.
RM_2017-1029/17
Uplatnění náhrady škody – Ingeniring Krkonoše a.s.
rada města
bere na vědomí
*01.01*
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.08.2017 (č.j. 9 As 189/2016–32) a Zhodnocení
závěrů vydaného rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17.08.2017 (č.j. 9 As 189/2016–
32) a možnosti podání ústavní stížnosti ze strany města Trutnova.
souhlasí
*02.01*
s uplatněním náhrady škody po společnosti Ingeniring Krkonoše, a.s., dle předloženého návrhu,
*02.02*
se zpětvzetím žaloby podané u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 31 Af 62/2015.
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RM_2017-1030/17
Organizační opatření č. 7/2017 – Postup při přijímání a vyřizování stížností, oznámení, podnětů a petic adresovaných městu Trutnovu nebo jeho orgánům
rada města
schvaluje
*01.01*
organizační opatření č. 7/2017 – Postup při přijímání a vyřizování stížností, oznámení, podnětů
a petic adresovaných městu Trutnovu nebo jeho orgánům, s účinností od 01.11.2017.
RM_2017-1031/17
Rezignace člena Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek
rada města
bere na vědomí
*01.01*
rezignaci člena Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek Rady města Trutnova pana
ke dni 20.09.2017.
RM_2017-1032/17
Zdravá firma 2017
rada města
pověřuje
*01.01*
Ing. Seidela, tajemníka MěÚ, v rámci programu Zdravá firma 2017 jednáním s VZP ČR a uzavřením smlouvy.
RM_2017-1033/17
Vymáhání pohledávek – smlouva s exekutorským úřadem
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o vedení exekucí s Mgr.
– soudním exekutorem, Exekutorský úřad Praha 6,
, IČ
.
pověřuje
*02.01*
Ing. Seidela, tajemníka MěÚ, zajištěním uzavření smlouvy do 31.10.2017.
RM_2017-1034/17
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 09.10.2017 od 15:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová
L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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