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NEMOVITOSTI − DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2016-1147/22
Voletiny čp. 18 (restaurace)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit záměr prodeje nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. 47 o výměře 1 034,00 m2,
jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 18 – objekt občanské vybavenosti a pozemku označeného jako p. p. 93/1 o výměře 1 071,00 m2, k. ú. Voletiny, v části obce Voletiny a obci
Trutnov, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 08.08.2014. 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 2.050.000,00 Kč.
RM_2016-1148/22
Lhota u Trutnova čp. 6 (restaurace)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit záměr prodeje nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. 11 o výměře 594,00 m2,
jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 6 a pozemku označeného jako p. p. 29
o výměře 314,00 m2, vše k. ú. Lhota u Trutnova, v části obce Lhota a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 18.08.2014. 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 1.290.000,00 Kč.
NEMOVITOSTI − RŮZNÉ
RM_2016-1149/22
VAK Trutnov, a.s. − upsání akcií a nepeněžitý vklad do společnosti
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit vnést nepeněžitý vklad města Trutnova do společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a.s., se sídlem Trutnov, Revoluční 19, IČ 60108711, v podobě souboru majetku určeného k provozování vodovodního a kanalizačního systému města Trutnova, jehož specifikace je uvedena ve
znaleckém posudku soudního znalce Ing. Pavla Bartoše č. 1083-30/2016 ze dne 07.07.2016,
včetně převodu hmotných nemovitých věcí − pozemků st. p. 324 a 392 a p. p. 4269, vše v k. ú.
Starý Rokytník a obci Trutnov, v hodnotě 17.361.210,00 Kč,
*01.02*
schválit provést upsání 17.361 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., podle
usnesení představenstva této společnosti ze dne 04.08.2016 o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs v celkové výši 17.361.000,00 Kč bude splacen nepeněžitým vkladem, 210,00 Kč bude uhrazeno na účet města Trutnova.
RM_2016-1150/22
Polská čp. 367 (bývalá podnikatelská škola)
rada města
souhlasí
*01.01*
se stavebními pracemi na nemovité věci – pozemku označeném jako st. p. 3672 o výměře
481,00 m2, jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 367 v k. ú. a obci Trutnov (budovy bývalé podnikatelské školy) a pozemcích p. p. 701/12 (561,00 m2) a p. p. 701/1 (1 272,00 m2)
vše v k. ú. a obci Trutnov – které bude provádět společnost POLIKLINIKA MASARYKŮV DŮM
s.r.o., Palackého 201, Trutnov, IČ 25949250, do doby jejího prodeje, nejdéle do 31.12.2016 dle
předloženého návrhu.
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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2016-1151/22
Jihoslovanská čp. 33
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výpověď paní Lenky Haklové z nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 33 Jihoslovanská ul.
v Trutnově, číslo nájemní smlouvy č. 201 222. Výpovědní doba uplyne dne 31.01.2017.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 33 Jihoslovanská ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 66,30 m2 (prodejna 42,70 m2, výloha 1,30 m2,
sklad 15,50 m2, šatna 4,90 m2 a WC 1,90 m2), na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících
podnikání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících
podnikání nájemci uhrazeno. V prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů. Možnost uzavření nájemní smlouvy nejdříve od 01.02.2017.
RM_2016-1152/22
Jihoslovanská čp. 148
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města udělit souhlas s převodem pronájmu prostor sloužících podnikání
v čp. 148 Jihoslovanská ul., umístěných v 1. NP o celkové výměře 31,40 m2 (1 prodejna 18,40 m2,
2 výlohy o celkové výměře 1,00 m2, 1 sklad 9,50 m2 a 1 WC 2,50 m2) ze stávajícího nájemce paní
Dáši Ševečkové, IČ 69159696, na paní Andreu Svobodovou, IČ 05521416, za stejných smluvních
podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 01.01.2017,
za účelem provozování prodejny pečiva a potravinářského zboží. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
RM_2016-1153/22
Jihoslovanská čp. 149
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 149 Jihoslovanská ul.,
umístěné v 1. NP o celkové výměře 69,48 m2 (1 prodejna 30,99 m2, 2 sklady o výměře 33,36 m2,
kuchyňka 2,82 m2 a WC o výměře 2,31 m2), na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících
podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytových prostor nájemci uhrazeno. V prostorách sloužících podnikání nebude
povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění
pozdějších předpisů.
RM_2016-1154/22
Šikmá čp. 300
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout budovu čp. 300 Šikmá ul. v Trutnově, umístěnou na
st. p. 321 v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části obce Poříčí, společnosti Most k životu o.p.s.,
IČ 25915720, na dobu určitou od 01.01.2017 do 31.12.2021, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování obecně prospěšných činností společností Most
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k životu o. p. s., v souladu se zakládací listinou. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
RM_2016-1155/22
Slovanské nám. čp. 143
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 143 Slovanské náměstí v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 29,64 m2 (prodejna 22,28 m2, výloha
1,80 m2, chodba 2,94 m2 a WC 2,62 m2), paní Věře Valnohové, IČ 45959030, na dobu určitou od
01.01.2017 do 31.12.2021, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny dámského prádla. 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_2016-1156/22
Havlíčkova čp. 12
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 12 Havlíčkova ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 114,70 m2 (3 prodejní prostory 26,80 m2, 27,50 m2
a 25,50 m2, 2 provozovny 8,40 m2 a 8,90 m2, 2 výlohy o celkové výměře 1,80 m2, 1 chodba
5,50 m2, 2 sklady 5,20 m2 a 1,80 m2, 1 úklidová komora 1,10 m2, 1 umývárna 1,10 m2 a 1 WC
1,10 m2)
- paní Ireně Dejmkové, IČ 72925701,
- společnosti T SPLIT TOUR s. r. o., IČ 25935194,
- panu Tomáši Hánovi, IČ 86866214,
- paní Zdeňce Přibylové, IČ 44485832,
- společnosti Centr – drogerie s.r.o., IČ 25947745,
všem společně a nerozdílně, za účelem zřízení
- provozovny služeb - kadeřnictví,
- cestovní kanceláře,
- prodejny drobného elektro zboží s příslušenstvím a náhradními díly,
- provozovny holičství,
- specializovaného maloobchodu – drogerie, kosmetika.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.01.2017 do 31.12.2021, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemci provedou na vlastní náklady úpravy prostor
sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní
smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemcům uhrazeno.
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 jsou
i paní Dejmková, společnost T SPLIT TOUR s. r. o., pan Hána, paní Přibylová i společnost Centr –
drogerie s. r. o., oprávněni 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 paní Dejmkovou, společností
T SPLIT TOUR s. r. o., panem Hánou, paní Přibylovou nebo společností Centr – drogerie s. r. o.,
budou jako nájemci doporučeni radě města paní Dejmková, společnost T SPLIT TOUR s. r. o.,
pan Hána, paní Přibylová a společnost Centr – drogerie s. r. o. (s tím, že nabízené nájemné není
nižší než nájemné v daném místě a čase obvyklé).
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RM_2016-1157/22
Krakonošovo nám. čp. 22
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 22 Krakonošovo náměstí v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 69,70 m2 (prodejna 33,10 m2, výstavní
místnost 33,60 m2 a WC 3,00 m2), společnosti Jihočeská textilní s.r.o., IČ 27257835, na dobu určitou od 01.01.2017 do 31.12.2021, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za
účelem provozování prodejny JTX – JIHOČESKÁ TEXTILNÍ. 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_2016-1158/22
Bulharská čp. 136
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 136 Bulharská v Trutnově, umístěné v 1. NP, 2. NP a suterénu o celkové výměře 395,83 m2 (2 prodejny o výměře
231,61 m2, 2 výlohy o výměře 25,13 m2, 1 kancelář o výměře 13,04 m2, 4 sklady o výměře
99,70 m2, 2 chodby o výměře 7,86 m2, 2 šatny o výměře 18,49 m2), panu Adamu Šubrtovi,
IČ 76335054, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem zřízení fresh baru, mléčného baru, prodeje ovoce + zeleniny a specialit z Francie. 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.
Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy, obsahující
zejména výši nabízeného nájemného, do 30 dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě je
i pan Adam Šubrt 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 Adamem Šubrtem, bude jako
nájemce doporučen radě města pan Adam Šubrt (s tím, že nabízené nájemné není nižší než nájemné v daném místě a čase obvyklé).
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-1159/22
Krakonošovo nám. čp. 22
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání – jednotky č. 103
v 1. NP o celkové výměře 48,43 m2 (prodejna 20,42 m2, 2 výlohy o celkové výměře 2,40 m2, kancelář 8,61 m2, sklad 17,00 m2) v objektu čp. 22 Krakonošovo nám. v Trutnově, na období od
01.12.2016 do 30.11.2021, se zájemcem panem Martinem Věchetem, IČ 42930944, za nájemné
ve výši 88.752,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je zlatnictví a hodinářství, s poskytováním služeb oprav hodin a hodinářského sortimentu.
souhlasí
*02.01*
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
- 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 sloužících podnikání nájemci uhrazeno,
- v prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb.,
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o loteriích a jiných podobných hrách, v platném a účinném znění,
- pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
RM_2016-1160/22
Palackého čp. 79
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v 1. NP o celkové
výměře 89,25 m2 (2 prodejny 37,24 m2, 32,76 m2, 2 výlohy o celkové výměře 1,75 m2, 1 sklad
14,10 m2 a 1 soc. zařízení 3,40 m2) v objektu čp. 79 Palackého ul. v Trutnově, na období od
01.12.2016 do 30.11.2021, se zájemcem paní Lianou Bridzikovou, IČ 49998188, za nájemné
ve výši 177.624,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování prodejny pro
zahrádkáře.
souhlasí
*02.01*
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
- 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 sloužících podnikání nájemci uhrazeno,
- v prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, v platném a účinném znění,
- pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
RM_2016-1161/22
Objekt na st. p. 3507, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání – zděného objektu bez čp./č. e. na pozemku st. p. 3507 v ul. Polská v Trutnově, v k. ú. Trutnov, v části obce Dolní
Předměstí, o výměře 9,30 m2, na období od 01.12.2016 do 30.11.2021 se zájemcem společností
Cleanconcept s.r.o., IČ 04609174, za nájemné ve výši 9.300,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je zřízení stánku krejčovské služby, úpravy, opravy oděvů, včetně prodeje textilního zboží.
souhlasí
*02.01*
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
- 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 sloužících podnikání nájemci uhrazeno,
- v prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, v platném a účinném znění,
- pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2016-1162/22
p. p. 2587, p. p. 2242/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2587 (cca 55,00 m2) a část p. p. 2242/2 (cca
91,00 m2) v k. ú. Trutnov Ing. Petru Fraňkovi k rozšíření vlastních pozemků (po stávající oplocení).
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Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2016-1163/22
p. p. 2786/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2786/1 (cca 20,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou, a to do 01.09.2018 (po dobu platnosti nájemní smlouvy č. 016 027) společnosti MASTER
GRILL s. r. o., k uložení a provozování kabelového vedení NN za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok.
RM_2016-1164/22
p. p. 195/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 195/1 (cca 370,00 m2) v k. ú. Dolní Staré
Město na dobu neurčitou společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., jako manipulační plochu pro dočasné ukládání výkopového materiálu (převážně zeminy) vytěženého při odstraňování
havárií vodovodů a kanalizací za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že součástí provozu manipulační plochy bude čistící zóna proti znečišťování místních komunikací. Je povoleno dočasné
oplocení.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2016-1165/22
p. p. 1886, k. ú. Libeč
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 1886 (26,00 m2) v k. ú. Libeč panu Miloši Engelmannovi za kupní cenu ve výši
150,00 Kč/m2 k zajištění přístupu k domu. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2016-1166/22
p. p. 1846, k. ú. Libeč
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí, že usnesení ZM 2016-150/4, týkající se prodeje části p. p. 1846 (cca 80,00 m2)
v k. ú. Libeč paní Ivě Homolové, nebylo realizováno z důvodu úmrtí žadatelky.
RM_2016-1167/22
p. p. 2119/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí, že usnesení ZM 2015-68/2, týkající se prodeje části p. p. 2119/1 (cca 12,00 m2)
v k. ú. Trutnov manž. Janu a Ivetě Kusým, nebylo realizováno z důvodu na straně žadatelů.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2016-1168/22
p. p. 147/7, k. ú. Oblanov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 147/7 (cca 80,00 m2) v k. ú. Oblanov na dobu neurčitou panu Daliboru
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Langrovi k rekreačním účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či
výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2016-1169/22
p. p. 1885 a p. p. 1889, k. ú. Libeč
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 1885 (215,00 m2) a p. p. 1889 (510,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu neurčitou panu
Miloši Engelmannovi, z toho 645,00 m2 k zahrádkářským účelům a 80,00 m2 jako zázemí u domu
za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2016-1170/22
p. p. 2057, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2057 (cca 0,85 m2 pohledové plochy) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou společnosti Pepperl + Fuchs Manufacturing s. r. o., k umístění informační – směrové tabule
za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok + DPH.
RM_2016-1171/22
p. p. 288/2, p. p. 269/1 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem částí pozemkových parcel: p. p. 288/2 (cca 538,10 m2), p. p. 269/1 (cca 76,00 m2), p. p.
292/2 (cca 66,20 m2), p. p. 292/5 (cca 17,00 m2), p. p. 2023 (cca 10,00 m2) v k. ú. Horní Staré
Město Povodí Labe, státní podnik, za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok, za následujících podmínek:
- pozemky budou užívány výhradně za účelem rekonstrukce stabilizačního prahu pod mostem,
- veškeré opravy stavby bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- provedené úpravy na pozemcích budou součástí pozemků, stavebník po dokončení výše uvedené stavby a po geodetickém zaměření požádá o majetkoprávní vypořádání k částem pozemků s trvalým záborem, a to nejdéle do 90 dnů po kolaudaci stavby (město se touto smlouvou
nezavazuje pozemky převést),
- pozemky s dočasným záborem budou před kolaudací stavby uvedeny do původního stavu,
- přístup ke stavbě bude po stávající komunikaci na p. p. 1801, p. p. 1815/1 v k. ú. Horní Staré
Město,
- stavba bude vybudována nejpozději do 31.12.2018.
RM_2016-1172/22
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, panu Michalu Hlušičkovi (tiskárny, barvy), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.01.2017 do
31.12.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2016-1173/22
st. p. 37, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 37 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Jihoslovanská, panu Petru Tomčíkovi (SVÍTI-
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DLA), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.12.2016 do 02.11.2017
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za
bezesmluvní užívání části st. p. 37 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 03.11.2016 do
30.11.2016 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2016-1174/22
p. p. 132, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 132 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, Malé náměstí, panu Lukáši Bradáčkovi (STUDIO VIZÁŽ), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.12.2016 do
10.11.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 132 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 11.11.2016
do 30.11.2016 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2016-1175/22
st. p. 69/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 69/1 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, panu Adamu Šubrtovi
(OVOCE A ZELENINA), k vystavení zboží před prodejnou na dobu určitou, a to od 25.11.2016 do
12.10.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2016-1176/22
p. p. 2213/8 a p. p. 2213/6, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/8 (5,00 m2) a části p. p. 2213/6 (7,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Jihoslovanská a Slovanské náměstí, panu Janu Bouškovi k umístění kontejneru na dobu určitou, a to od
30.11.2016 do 23.12.2016 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den,
*01.02*
výpůjčku části p. p. 2213/8 (1,00 m2) a části p. p. 2213/6 (15,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Jihoslovanská a Slovanské náměstí, panu Janu Bouškovi k umístění lešení za účelem výměny střešní krytiny
a části krovu domu čp. 36 na dobu určitou, a to od 30.11.2016 do 23.12.2016.
RM_2016-1177/22
p. p. 182/14, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení č. 2016-1018/19 ze dne 10.10.2016 nebylo realizováno z důvodů na straně pana
Mgr. Milana Bláhy (odstoupení žadatele od žádosti).
RM_2016-1178/22
p. p. 2573/1 a p. p. 2573/2, k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*01.01*
výpověď panu Petru Novákovi z nájemní smlouvy č. 250 041 na pronájem p. p. 2573/1
(3 066,00 m2) a p. p. 2573/2 (405,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník.
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RM_2016-1179/22
p. p. 2090/21, k. ú. Trutnov
rada města
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2090/21 (cca 3,00 m2) v k. ú. Trutnov spolku Další šance z. s., k využití jako
poloplaché místo pro kočky.
RM_2016-1180/22
p. p. 2643/5, k. ú. Starý Rokytník
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. 2643/5 v k. ú. Starý
Rokytník v celkovém rozsahu cca 22,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2016-1181/22
p. p. 651/9 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující p. p. 651/8 v k. ú. Horní Staré Město
v majetku manželů Ing. Petra a Lenky Jirků spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky na části p. p. 651/9, p. p. 722/2 a p. p. 1934/7 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém
rozsahu 148,00 m2. Jednotková cena činí 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2016-1182/22
st. p. 18/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části st. p. 18/1 v k. ú.
Horní Staré Město v majetku spoluvlastníků st. p. 18/1 v k. ú. Horní Staré Město za účelem umístění a provozování chodníku v rozsahu 52,00 m2. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
RM_2016-1183/22
p. p. 92/6, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující st. p. 181 v k. ú. Dolní Staré Město
v majetku paní Radky Holečkové spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky
na části p. p. 92/6 v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu 11,00 m2. Jednotková cena činí
40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněná.
RM_2016-1184/22
p. p. 1428/1, k. ú. Poříčí u Trutnova a p. p. 1191, k. ú. Voletiny
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 1428/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova a části p. p. 1191 v k. ú. Voletiny v majetku Česká republika, příslušnost hospodařit
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s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic, za účelem uložení a provozování dešťové kanalizace
a veřejného osvětlení v rozsahu celkem cca 720,00 m za úhradu ve výši 41.512,50 Kč s DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2016-1185/22
Palackého čp. 105, č. b. 4 (Lidia Šandorová)
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt Palackého 105, Trutnov, č. b. 4, 2. podlaží o vel. 1 + 2,
s paní Lidií Šandorovou, trv. bytem Palackého 105, za měsíční nájemné 4.418,00 Kč na dobu určitou s účinností od 01.10.2016 do 30.09.2017. Podmínkou pro uzavření nové smlouvy bude písemné uznání dluhu a dohoda o splátkách dluhu, který vznikl v souvislosti s užíváním bytu Palackého 105, č. b. 4, 2. podlaží, dle původní nájemní smlouvy. Měsíční splátka dluhu bude činit
5.000,00 Kč a dlužník ji bude platit od prosince 2016.
nesouhlasí
*02.01*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt Palackého 105, Trutnov, č. b. 4, 2. podlaží o vel. 1 + 2,
s paní Lidií Šandorovou, trv. bytem Palackého 105, za měsíční nájemné 4.418,00 Kč na dobu neurčitou.
*02.02*
s přechodem nájmu bytu Palackého 105, Trutnov, o vel. 1 + 2, č. b. 4, 2. podlaží, z nájemce paní
Lidie Šandorové na paní Lydii Šandorovou, bytem Palackého 105, Trutnov.
RM_2016-1186/22
Jihoslovanská čp. 26, č. b. 2
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Jihoslovanská 26, č. b. 2, 3. podlaží o vel. 1 + 2, na základě
výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
Jihoslovanská 26 o vel. 1 + 2, standardní byt
Měs. nájemné Délka 1. platebního období
1. Helena a Ota Peroutkovi
6.100,00 Kč
6 měsíců
2. Radek Šacler
5.550,00 Kč
6 měsíců
3. Jana Albrechtová a Viktor Derevlyanka
5.200,00 Kč
18 měsíců
4. Vendula Kubecová
5.121,00 Kč
6 měsíců
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
RM_2016-1187/22
Bulharská čp. 65, č. b. 3
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Bulharská 65, č. b. 3, 2. podlaží o vel. 1 + 2, na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
Bulharská 65 o vel. 1 + 2, standardní byt
Měs. nájemné Délka 1. platebního období
1. Helena a Ota Peroutkovi
5.900,00 Kč
6 měsíců
2. Stanislav a Iva Trunkátovi
5.289,00 Kč
6 měsíců
3. Jana Albrechtová a Viktor Derevlyanka
5.200,00 Kč
18 měsíců
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Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
RM_2016-1188/22
Bulharská čp. 56, č. b. 5
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Bulharská 56, č. b. 5, 3. podlaží o vel. 1 + 2, na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
Bulharská 56 o vel. 1 + 2, standardní byt
Měs. nájemné Délka 1. platebního období
1. Helena a Ota Peroutkovi
4.800,00 Kč
12 měsíců
2. Vendula Kubecová
4.088,00 Kč
12 měsíců
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
RM_2016-1189/22
Krakonošovo nám. čp. 23, č. b. 1
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Krakonošovo nám. 23, č. b. 1, 2. podlaží o vel. 1 + 2, na základě výběrového řízení žadateli:
Krakonošovo nám. 23 o vel. 1 + 2, standardní byt
Měs. nájemné Délka 1. platebního období
1. Stanislav a Iva Trunkátovi
6.699,00 Kč
6 měsíců
Nájemní smlouva vč. složení nájemného za 1. platební období bude uzavřena do tří týdnů po vyrozumění o přidělení bytu. V případě, že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby
si vybral pouze jeden byt.
RM_2016-1190/22
Krakonošovo nám. čp. 69, č. b. 1
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Krakonošovo nám. 69, č. b. 1, 2. podlaží o vel. 1 + 2, na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
Krakonošovo nám. 69 o vel. 1 + 2, standardní byt
Měs. nájemné Délka 1. platebního období
1. Jan Šrámek, vrátí byt 1 + 1
8.601,00 Kč
6 měsíců
2. Kristýna Šrámková, vrátí byt 1 + 1
8.504,00 Kč
6 měsíců
3. Jan a Kateřina Šrámkovi, vrátí byt 1 + 1 8.022,00 Kč
6 měsíců
4. Stanislav a Iva Trunkátovi
7.999,00 Kč
6 měsíců
Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením manž. Jana a Kateřiny Šrámkových s měsíčním nájemným ve výši 7.805,00 Kč
a délkou 1. platebního období 6 měsíců z výběrového řízení na nájem bytu Krakonošovo nám. 69
o vel. 1 + 2.
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RM_2016-1191/22
Krakonošovo nám. čp. 23, č. b. 7
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. 23, č. b. 7,
1. podlaží o vel. 1 + 3 (kuchyň 11,81 m2, 1. pokoj 13,70 m2, 2. pokoj 18,95 m2, 3. pokoj 16,01 m2,
sprchový kout 0,98 m2, WC 1,16 m2, předsíň 10,39 m2, schodiště 4,11 m2, schodiště 6,28 m2,
schodiště 9,89 m2, půda 77,76 m2 a sklep 20,25 m2), topení dálkové. Minimální měsíční nájemné
7.863,00 Kč.
V bytě je vodoměr a měřidlo tepla. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu:
STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/osoba, ohřev TV 100,00 Kč/osoba, teplo 800,00 Kč/byt, úklid 80,00 Kč/byt a domovní služby 20,00 Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou.
RM_2016-1192/22
Prominutí ½ poplatku z prodlení (Jiří Číhala)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit panu Jiřímu Číhalovi prominutí dluhu na poplatcích z prodlení v celkové výši 31.830,00 Kč
ve smyslu „Uznání dluhu a dohody o splátkovém kalendáři ze dne 30.04.2012“ mezi MBP Trutnov
s.r.o., Horská 5, Trutnov a panem Jiřím Číhalou z titulu poplatku z prodlení s platbami nájemného
a záloh na služby za byt č. 1 v domě čp. 22 Krakonošovo nám. Trutnov.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2016-1193/22
Změna kategorie lesů zvláštního určení u lesních pozemků pronajatých České lesnické
akademii Trutnov – střední škole a vyšší odborné škole
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit podání návrhu na změnu kategorie lesů zvláštního určení u pozemků pronajatých České
lesnické akademii Trutnov – střední škole a vyšší odborné škole z kategorie lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce do kategorie lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační
funkcí dle předloženého návrhu.
RM_2016-1194/22
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – VZ "Oprava lesní cesty Dolní Panská"
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení a text výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava lesní cesty
Dolní Panská“, včetně zadávacích podmínek dle předloženého návrhu,
*01.02*
okruh potencionálních dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle předloženého
návrhu.
jmenuje
*02.01*
komisi pro otevírání obálek dle předloženého návrhu,
*02.02*
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hodnotící komisi dle předloženého návrhu s tím, že tato komise též posoudí kvalifikaci uchazečů.
RM_2016-1195/22
Pult centralizované ochrany
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření příkazní smlouvy EZS č. 212/16/TU s příkazcem PRO MUSIC, s.r.o., IČ 26006171, se
sídlem Náchodská 530, Trutnov 3, na monitorování objektu v ul. Horská 922, Trutnov 2, na dobu
neurčitou počínaje měsícem prosincem 2016, za úplatu ve výši 1.230,00 Kč/měsíčně bez DPH.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2016-1196/22
Organizační opatření – Časové rozlišení, opravné položky, Podrozvahová evidence
rada města
schvaluje
*01.01*
Organizační opatření č. 2/2016 Časové rozlišení, opravné položky,
*01.02*
Organizační opatření č. 3/2016 Podrozvahová evidence.
RM_2016-1197/22
Hospodaření příspěvkových organizací k 30.09.2016
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací k 30.09.2016.
RŮZNÉ
RM_2016-1198/22
VZ "Zhotovení sochařského díla Tanec smrti" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Zhotovení sochařského díla Tanec
smrti“, systémové číslo VZ: P16V00000143,
*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, pan Vlastimil Grof,
Mgr. Lucie Vlková,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, pan Michal Šubrt, Ing. Miroslav
Franc, prof. ak. sochař M. Gabriel, Mgr. Lucie Vlková,
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 poskytování dodatečných informací k zadávacím
podmínkám, a dále, zejména v návaznosti na žádosti o dodatečné informace, k provádění změn
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v zadávacích podmínkách.
RM_2016-1199/22
VZ "Zhotovení projektové dokumentace na stavbu cyklotrasy KČT 22 Trutnov – Horní Staré
Město" – schválení výsledku
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Zhotovení projektové dokumentace na stavbu
cyklotrasy KČT 22 Trutnov – Horní Staré Město“, systémové číslo VZ: P16V00000129, konkrétně
účastníka č. 1 – TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČ 47455292;
nabídková cena Kč s DPH – 798.600,00,
*01.02*
pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČ 47455292; nabídková cena
Kč s DPH – 798.600,00.
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.
RM_2016-1200/22
Zázemí pro pálkové sporty RedField Kryblice Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci vyhlášené
státní podpory sportu pro rok 2017 v programu „133 510 Podpora materiálně technické základny
sportu“,
*01.02*
souhlasit se zařazením projektu výstavby Zázemí pro pálkové sporty RedField Kryblice Trutnov do
plánu a rozpočtu města na rok 2017 a vyčlenit finanční prostředky do výše 2,5 mil. Kč na spolufinancování projektu v případě schválení dotace,
*01.03*
pověřit Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním úkonů nutných k podání žádosti
o dotaci na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.
RM_2016-1201/22
Komunikace Horská – HSM – dodatek č. 4 smlouvy o dílo
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo pro stavbu „Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov – Horní Staré Město“ dle předloženého návrhu.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo pro
stavbu „Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov – Horní Staré Město“ dle předloženého návrhu.
RM_2016-1202/22
Přejmenování Revoluční ulice na nábřeží Václava Havla
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním doporučení Odborné poradní komise pro názvosloví k přejmenování Revoluční
ulice na nábřeží Václava Havla.
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RM_2016-1203/22
Domov pro seniory Trutnov – dodatek smlouvy o dílo
rada města
schvaluje
*01.01*
dodatek ke smlouvě o dílo č. 1/2016 k akci „Stavební oprava a údržba sociálního zařízení a výměna podlahových krytin v objektu Domova pro seniory, Dělnická č. p. 162“, uzavřené Domovem pro
seniory Trutnov s firmou Infrastav s.r.o., Elektrárenská 537, 541 01 Trutnov, IČ 27511677, dle
předloženého návrhu.
pověřuje
*02.01*
paní Irenu Vondráčkovou, ředitelku Domova pro seniory Trutnov, k uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo č. 1/2016.
RM_2016-1204/22
Pořízení DHMM – Středisko volného času, Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
záměr Střediska volného času, Trutnov, pořídit dlouhodobý hmotný movitý majetek, tj. služební
devítimístný automobil, dle předloženého návrhu,
*01.02*
převod finančních prostředků ve výši 202.852,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic uvedené
příspěvkové organizace, a to za účelem pořízení služebního devítimístného automobilu.
RM_2016-1205/22
Pořízení DHMM – Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
rada města
schvaluje
*01.01*
záměr Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536, pořídit dlouhodobý hmotný movitý majetek, tj.
turbo mixér do školní kuchyně, dle předloženého návrhu.
RM_2016-1206/22
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
rada města
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 26.10.2016 k podaným žádostem
o umístění v domech s pečovatelskou službou a ke změnám na pořadníku žadatelů dle předloženého návrhu,
*01.02*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v domech s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu.
RM_2016-1207/22
Změna tajemníka Finančního výboru Zastupitelstva města Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí rezignaci tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva města Trutnova paní Hany
Rathouské k 31.10.2016,
*01.02*
schválit veřejnou volbu tajemníka Finančního výboru Zastupitelstva města Trutnova pomocí technického zařízení,
*01.03*
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zvolit tajemnicí Finančního výboru Zastupitelstva města Trutnova paní Evu Žákovou.
RM_2016-1208/22
VŘ – jednatel společnosti MEBYS Trutnov, s. r. o.
rada města
vyhlašuje
*01.01*
výběrové řízení na pozici jednatele společnosti MEBYS Trutnov, s. r. o.
schvaluje
*02.01*
podmínky výběrového řízení na pozici jednatele dle předloženého návrhu.
zřizuje
*03.01*
zřizuje komisi pro výběrové řízení v doplněném složení.
schvaluje
*04.01*
jmenování Ing. Radka Hojného jednatelem společnosti MEBYS Trutnov, s. r. o., do jmenování
nového jednatele.
RM_2016-1209/22
Dodatek č. 11 “Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově” na vyčíslení a úhradu předpokládané prokazatelné ztráty za r. 2016
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření Dodatku č. 11 “Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné
dopravy v Trutnově” na vyčíslení a úhradu předpokládané prokazatelné ztráty za r. 2016 ve výši
9.118.520,00 Kč dle předloženého návrhu.
RM_2016-1210/22
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na úterý 06.12.2016 od 08:00 h v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta
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