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NEMOVITOSTI – RŮZNÉ
RM_2017-1035/18
Bezúplatné převzetí do majetku města – venkovní osvětlení Adamov, obec Trutnov,
k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
neschvaluje
*01.01*
bezúplatné převzetí venkovního osvětlení – 6 kusů lamp venkovního osvětlení a 1 kusu elektroměru v Adamově, na pozemku p. p. 516/3 a p. p. 577/1, k. ú. Bohuslavice nad Úpou, obec Trutnov,
od společnosti JUTA a.s., závod 12 Adamov, do majetku města Trutnova.
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-1036/18
Národní čp. 199 (kancelář č. 4, 5 a 6)
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání – kanceláře č. 4, 5 a 6
o celkové výměře 53,15 m2 v objektu čp. 199 v ulici Národní v Trutnově, umístěné ve 3. NP (kancelář č. 4 o výměře 19,50 m2, kancelář č. 5 o výměře 18,05 m2 a kancelář č. 6 o výměře 15,60 m2)
spolku Okresní fotbalový svaz TRUTNOV, IČ 22882863, do společného nájmu se stávajícím nájemcem Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s., IČ 00435813, za účelem zřízení kanceláře a sídla spolku.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-1037/18
Na Lukách čp. 432
rada města
souhlasí
*01.01*
se záměrem nájemce MEBYS Trutnov s.r.o., uzavřít podnájemní smlouvu na prostory sloužící
podnikání v čp. 432 v ul. Na Lukách v Trutnově (budova krytého bazénu), umístěné ve 3. NP: kancelář (1 místnost) o celkové výměře 8,08 m2 se spolkem TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, na dobu do zahájení rekonstrukce budovy krytého bazénu, za nájemné ve výši
2.279,00 Kč/rok, včetně DPH, vždy za období od 01.09. do 30.06. (nájemné bude hrazeno měsíčně v období od 01.09. do 30.06. v daném kalendářním roce), včetně možnosti uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování kanceláře plavecké školy. Podnájemce
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bude dále hradit paušální poplatky za služby spojené s užíváním prostor ve výši 500,00 Kč/měsíc,
včetně DPH.
RM_2017-1038/18
Dohoda o užívání prostor školy a zařízení – ZŠ Mládežnická, Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření Dohody o užívání prostor školy a zařízení – malé tělocvičny v čp.
,
, mezi Základní školou,
, IČ
, městem Trutnovem
a Ing.
, za účelem provozování sportovních aktivit zaměstnanci města Trutnova,
v předloženém znění.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-1039/18
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
(612,00 m2) v k. ú. Trutnov panu
2
za kupní cenu ve výši 700,00 Kč/m + DPH, nejméně však za cenu obvyklou v daném místě a čase dle znaleckého posudku, k parkování sanitních vozů a případně k umístění heliportu.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(612,00 m2) v k. ú. Trutnov panu
2
za nájemné ve výši 10,00 Kč/m /rok k vybudování parkoviště a případně vybudování
heliportu na dobu určitou do doby kolaudace, tj. do 31.12.2018.
RM_2017-1040/18
p. p. 1/3 a další, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města poskytnout jako výpůjčku část p. p. 1/3 (cca 1,00 m2), část
p. p. 60/1 (cca 1,00 m2), část p. p. 1253/10 (cca 1,00 m2) a část p. p. 244 (cca 1,00 m2) v k. ú. Voletiny na dobu určitou, a to od 01.01.2018 do 01.04.2029 Tkalcovskému muzeu z. s., k umístění
čtyř informačních tabulí.
RM_2017-1041/18
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(191,00 m2) v k. ú. Trutnov panu
,
který bude mít tento pozemek ve společném nájmu se stávajícím nájemcem. Žadatel bude doplněn do nájemní smlouvy č.
jako další nájemce a bude zavázán solidárně se stávajícím
nájemcem. Pozemek je pronajatý jako manipulační plocha za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok na
dobu neurčitou.
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RM_2017-1042/18
p. p.
, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 230,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu
neurčitou panu
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok
s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-1043/18
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 300,00 m2) v k. ú. Oblanov na do2
bu určitou 5 let paní
, z toho 285,00 m k rekreačním účelům za nájemné ve výši
2,00 Kč/m2/rok a 15,00 m2 k umístění dvou kůlen za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že
jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-1044/18
p. p.
a p. p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(10 844,00 m2) a p. p.
(162,00 m2) v k. ú.
Studenec u Trutnova na dobu určitou 10 let Zemědělské společnosti Svobodné a. s., k zemědělské
činnosti za nájemné ve výši 665,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být
odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-1045/18
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(85,00 m2), část p. p.
(91,00 m2)
a část p. p.
(9,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do doby vybudování parkovacích stání
(nejdéle do 31.12.2020) panu
a paní
k vybudování
parkovacích míst (parkovací místa budou veřejně přístupná) a příjezdové cesty (zhutněný štěrk) za
nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok. Jakákoliv další výstavba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-1046/18
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2471/7 (cca 26,00 m2) v k. ú. Trutnov spol. ČEZ Distribuce, a. s., za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 1.600,00 Kč/m2, jako pozemek k umístění trafostanice. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2017-1047/18
p. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 298,00 m2) v k. ú. Voletiny paní
za kupní cenu
v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2, k zahrádkářským účelům. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-1048/18
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(44,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let paní
,
2
z toho 36,00 m k rekreačním účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok, 8,00 m2 k umístění stávající kůlny za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů
musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-1049/18
p. p. 2902, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2902 (10,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let Společenství vlastníků
jednotek Břečtejnská 270, Trutnov, k umístění přístřešku na popelnice za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv další výstavba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-1050/18
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul.
, panu
k vystavení zboží před prodejnou (OVOCE A ZELENINA) na dobu určitou, a to od 13.10.2017 do
12.10.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-1051/18
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(5,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul.
, panu
k vystavení
zboží před prodejnou (OVOCE A ZELENINA) na dobu určitou, a to od 13.10.2017 do 30.04.2018
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za
bezesmluvní užívání části p. p.
(5,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.05.2017 do
2
12.10.2017 ve výši 3,00 Kč/m /den.
RM_2017-1052/18
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(200,00 m2) v k. ú. Oblanov na dobu neurčitou panu Ing.
jako zahradu, ke zpevnění sjezdu na komunikaci Do Dolců (zámková dlažba) a k údržbě za
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nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
RM_2017-1053/18
MEBYS Trutnov s.r.o. – podnájemní smlouvy
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a TJ LOKOMOTIVOU
TRUTNOV, z.s., oddílem kanoistiky, na část Areálu krytého bazénu, za nájemné 1.200,00 Kč/1 h
celého plaveckého bazénu vč. DPH a za 170,00 Kč/1 h malého bazénu, dle předloženého znění,
*01.02*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a TJ LOKOMOTIVOU
TRUTNOV, z.s., oddílem triatlonu, na část Areálu krytého bazénu, za nájemné 170,00 Kč/
1 h/1 dráhu plaveckého bazénu a 200,00 Kč/1 h posilovny vč. DPH, dle předloženého znění,
*01.03*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a TJ LOKOMOTIVOU
TRUTNOV, z.s., dle předloženého znění, na část Areálu krytého bazénu za účelem pořádání výuky plavání žáků základních a mateřských škol, příp. dalších aktivit v rámci činnosti Plavecké školy
na dobu vymezenou v objednávce. Nájemné je sjednáno u plaveckého bazénu ve výši 170,00 Kč/
1 dráhu/1 h, a ve výši 170,00 Kč/1 h malého bazénu. Podnájem klubovny je za 60,00 Kč/1 h dle
předloženého znění. Ceny jsou včetně DPH.
RM_2017-1054/18
MEBYS Trutnov s.r.o. – smlouvy
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a SPARTAK TRUTNOV,
z.s., na část Areálu krytého bazénu, za nájemné ve výši 170,00 Kč/1 dráhu/1 h vč. DPH, dle předloženého znění,
*01.02*
s uzavřením pronájmu na reklamní plochy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a SPARTAK
TRUTNOV, z.s., v Areálu krytého bazénu, za úplatu 750,00 Kč vč. DPH, na dobu určitou od
01.09.2017 do 30.06.2018,
*01.03*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA Sokol Úpice, na část Areálu krytého bazénu k výuce plaveckých způsobů za nájemné ve
výši 170,00 Kč/1 dráhu/1 h, dle předloženého znění,
*01.04*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a Místní skupinou Vodní
záchranné služby Českého červeného kříže Dvůr Králové nad Labem, na část Areálu krytého bazénu, za nájemné ve výši 1.200,00 Kč/1 h celého bazénu. Pronájem ½ velkého bazénu včetně
malého bazénu na 1 h činí 900,00 Kč včetně DPH, dle předloženého znění,
*01.05*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a panem Michalem Bavorou na část Areálu krytého bazénu, za nájemné ve výši 1.200,00 Kč/1 h celého bazénu,
170,00 Kč/1 dráhu/1 h velkého bazénu a 60,00 Kč/1 h klubovny vč. DPH, dle předloženého znění,
*01.06*
s uzavřením pronájmu reklamní plochy (nástěnek, které jsou k tomuto účelu nainstalovány v prostorách krytého bazénu) mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a panem
za
úplatu ve výši 1.500,00 Kč včetně DPH, na období od 01.09.2017 do 30.06.2018, dle předloženého znění,
*01.07*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a MUDr.
na část Areálu krytého bazénu za nájemné ve výši 1.200,00 Kč/1 h celého bazénu, dle
předloženého znění,
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*01.08*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a Gymnáziem Trutnov,
na část Areálu krytého bazénu, za nájemné ve výši 170,00 Kč/1 dráhu/1h velkého bazénu, dle
předloženého znění.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2017-1055/18
část p. p. 1520/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením Smlouvy o nájmu pozemku se společností Povodí Labe, státní podnik, na část
p. p. 1520/1 (787,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova za účelem zřízení staveniště pro stavbu cyklostezky, na dobu určitou (od doby předání pozemku do právních účinků smlouvy o zřízení věcného
břemene, nejdéle však na dobu 5 let) za nájemné ve výši 1,00 Kč/m2/rok,
*01.02*
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Povodí Labe,
státní podnik, na část p. p. 1520/1 (787,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova dle předloženého znění.
RM_2017-1056/18
část p. p. 36/1, k. ú. Hajnice
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením smlouvy na umístění telekomunikačního zařízení Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje na p. p. 36/1, k. ú. Hajnice, mezi nájemcem, tj. společností T-Mobile
Czech Republic a.s. a Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje.
RM_2017-1057/18
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení věcného břemene na části p. p.
v k. ú. Trutnov k panující p. p.
v k. ú.
Trutnov v majetku pana
, spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační
přípojky v celkovém rozsahu 8,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2017-1058/18
p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující p. p.
, p. p.
a st. p.
v k. ú.
Dolní Staré Město, jejichž vlastníkem bude pan
, spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky (uložení bude provedeno protlakem) na části p. p.
k. ú. Dolní
Staré Město v celkovém rozsahu cca 21,00 m2. Jednotková cena činí 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-1059/18
Přidělení bytu na jméno po zveřejnění (
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na byt
, trv. bytem
3.956,00 Kč.

)

. podlaží, o vel. 1 + 1 s paní
, na dobu neurčitou za měsíční nájemné

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-1060/18
Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na roky 2019-2023
rada města
schvaluje
*01.01*
návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem Trutnovem
na roky 2019-2023.
RM_2017-1061/18
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Ostrov přírody z.s., IČ 03748308, Kostelecká 542,
542 33 Rtyně v Podkrkonoší, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.3. Dotace na péči o životní prostředí – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním akce "Slavnosti" v rámci programu Dětského lesního klubu Ostrov přírody v roce 2017 (výdaje na služby odborných lektorů, propagační
materiál, výzdobu a na drobný materiál na tvoření), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro BoGi, z.s., IČ 26558378, Bratří Čapků 341, Trutnov, na
účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů
spojených s pořádáním letních příměstských táborů s angličtinou a sportem pro děti v roce 2017,
včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2017-1062/18
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč) –
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro pana
, IČ
, bytem
, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů
spojených s vydáním knihy "Z TRUTNOVA NA COLORADO RIVER" s podtitulem "SPLNĚNÝ VODÁCKÝ SEN",
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
, IČ
, bytem
,
, dle předloženého znění.
RM_2017-1063/18
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Další šance z.s.
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Další šance z.s., IČ 22873163, Čechova 664/4, 500 02
Hradec Králové, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – úhra-
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da výdajů spojených se zaléčením a kastrací volně žijících koček na území města Trutnova v roce
2017,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Další šance z.s., IČ 22873163, Čechova 664/4, 500 02 Hradec Králové,
dle předloženého znění.
RŮZNÉ
RM_2017-1064/18
Stezky pro terénní cyklistiku – smlouva o poskytnutí dotace
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy č. 17RRD05-0013 o poskytnutí účelové investiční dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu „Stezky pro terénní cyklistiku v lokalitě Čížkovy kameny“.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření smlouvy s Královéhradeckým
krajem v předloženém znění v termínu do 30.10.2017.
RM_2017-1065/18
VZ "Rekonstrukce VO – ul. V Alejce, Nábřežní" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce VO
– ul. V Alejce, Nábřežní“, systémové číslo VZ: P17V00000139,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Miroslav Franc, paní Kateřina Racková,
Ing. Lucie Novotná,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, pan Michal Šubrt, Ing. Miroslav
Franc, paní Kateřina Racková, Ing. Lucie Novotná, 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*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2017-1066/18
Oprava střechy Národního domu čp. 199 – vícepráce a změna termínu dokončení
rada města
schvaluje
*01.01*
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou GOS CZ s.r.o., kterým se řeší navýšení ceny díla o částku
162.357,00 Kč vč. DPH a prodloužení termínu realizace do 31.10.2017 dle přiloženého návrhu.
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pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo
s firmou GOS CZ s.r.o., dle přiloženého návrhu.
RM_2017-1067/18
VZ "Pronájem vozidel 2017-2022" – schválení výsledku zadávacího řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pronájem vozidel 20172022“, systémové číslo VZ: P17V00000119, konkrétně účastníka č. 1 – M-JVK, s.r.o., Křičkova 1350/15, 415 01 Teplice, IČ 02864240, pro nesplnění zadávacích podmínek,
*01.02*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Pronájem vozidel 2017-2022“, konkrétně
účastníka č. 2 – ZEBRA GROUP, s.r.o., Týnská 21, 110 00 Praha 1, IČ 46713344, nabídková cena
4.956.985,00 Kč bez DPH k realizaci zakázky,
*01.03*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. ZEBRA GROUP, s.r.o., Týnská 21, 110 00 Praha 1.
pověřuje
*02.01*
Ing. Labíka, jednatele Technických služeb Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících,
zejména tedy oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách a samotné smlouvy,
*02.02*
Ing. Labíka, jednatele Technických služeb Trutnov, s.r.o., 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.
RM_2017-1068/18
VZ "Města odletů – Świdnica a Trutnov – projektová dokumentace a realizace dětského hřiště" – zrušení VŘ
rada města
ruší
*01.01*
výběrové řízení k veřejné zakázce „Města odletů – Świdnica a Trutnov – projektová dokumentace
a realizace dětského hřiště“, systémové číslo VZ: P17V00000123.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k podepsání písemností s tím souvisejících.
RM_2017-1069/18
VZ "Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov" – schválení výsledku zadávacího řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k nadlimitní veřejné zakázce zadávané formou otevřeného řízení
s názvem „Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov“, systémové číslo VZ:
P17V00000092, konkrétně účastníka č. 4 – BAK stavební společnost, a.s., Praha, IČ 28402758,
nabídková cena 162.520.000,00 Kč bez DPH, k realizaci zakázky,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. BAK stavební společnost, a.s., Praha, IČ 28402758,
2. OHL ŽS, a.s., Brno, IČ 46342796.

Stránka 11 z 13

pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje 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. France, vedoucího Odboru rozvoje 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; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu
všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.
RM_2017-1070/18
Znak města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova Klubem bratří Čapků v Trutnově.
RM_2017-1071/18
Změna provozu Mateřské školy, Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se změnou provozu jednotlivých pracovišť Mateřské školy, Trutnov, v období od 27.12.2017 do
29.12.2017 dle předloženého návrhu.
RM_2017-1072/18
Pečovatelská služba Trutnov – změny v sazebníku služeb
rada města
schvaluje
*01.01*
změny v Sazebníku služeb poskytovaných Pečovatelskou službou Trutnov, a to s účinností od
01.11.2017, dle předloženého návrhu.
RM_2017-1073/18
Navýšení počtu pracovníků v Domově pro seniory Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
plánované navýšení počtu pracovníků v sociálních službách v Domově pro seniory Trutnov od
01.01.2018 dle předloženého návrhu.
RM_2017-1074/18
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*01.01*
paní
od 13.10.2017 do 04.11.2017 prodej dušičkového zboží a od 15.11.2017 do
22.12.2017 prodej vánočního zboží na podloubí před obchodem s textilem čp. 883 na Horské ulici,
*01.02*
paní
od 11.10.2017 do 24.12.2017 prodej dušičkového zboží a následně
sušených plodů a ořechů pod podloubím obchodního domu Elmont-Ch na Horské ulici.
ukládá
*02.01*
Ing. Kopeckému, vedoucímu Živnostenského odboru MěÚ, informovat žadatele o rozhodnutí rady
města.
Termín: 12.10.2017
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RM_2017-1075/18
Pracovní skupina pro záležitosti cyklodopravy v Trutnově
rada města
schvaluje
*01.01*
doplnění Pracovní skupiny pro záležitosti cyklodopravy v Trutnově o nové členy: Ing. David
Pauzar, Ing. Miroslav Albrecht.
RM_2017-1076/18
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 23.10.2017 od 15:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.
Zapsala: P. Velebová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta
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