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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
Usnesení z roku 2017
2017-4/1
02.01 – Uzavření nájemní smlouvy (ZŠ kpt. Jaroše Trutnov) – splněno
2017-83/2
02.01 – Smlouva o umístění zařízení (ČEZ Distribuce, a. s.) – posun termínu na
13.03.2017
2017-136/3
02.01 – Uzavření smlouvy o dílo na akci „II/301 Trutnov, Poříčí, Petříkovická“
– posun termínu na 13.03.2017
NEMOVITOSTI – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-148/4
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej nemovité věci – volné bytové jednotky č.
1 + 2 o výměře 88,14 m2 v domě
v části obce Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova,
včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p.
ve výši
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 07.07.2014 a Prohlášení vlastníka ze dne
07.01.2008, do spoluvlastnictví pana
a slečny
, každý ideální polovinou, za nabídnutou celkovou kupní cenu 495.000,00 Kč.
RM_2017-149/4
Polská ul. čp. 96 (bývalá kuželna)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
neschválit prodej nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. 616, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 1 240,00 m2, jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bývalé kuželny čp.
96 Polská ulice, včetně všech součástí, příslušenství a přípojek, v části obce Dolní Předměstí,
k. ú. a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 06.10.2016, do vlastnictví společnosti
Pizza Express CZ Ltd. - Czech Republic branch, organizační složka, Bořivojova 878/35, Žižkov,
130 00 Praha 3, IČ 02330946, DIČ CZ683361222, zastoupené jednatelem Davidem Sukem, za
nabídnutou kupní cenu 1.450.000,00 Kč,
*01.02*
neschválit prodej nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. 616, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 1 240,00 m2, jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bývalé kuželny
čp. 96 Polská ulice, včetně všech součástí, příslušenství a přípojek, v části obce Dolní Předměstí,
k. ú. a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 06.10.2016, do vlastnictví společnosti
Cyklo Trutnov, s.r.o., Oldřichova 247/5, Nusle, 128 00 Praha 2, IČ 05046564, zastoupené jednatelem Danielem Moravcem, za nabídnutou kupní cenu 1.810.000,00 Kč,
*01.03*
schválit záměr prodeje nemovité věci ke zveřejnění – pozemku označeného jako st. p. 616, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 1 240,00 m2, jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba bývalé kuželny čp. 96 Polská ulice, včetně všech součástí, příslušenství a přípojek, v části obce
Dolní Předměstí, k. ú. a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 06.10.2016. Prodeji
bude předcházet nové obecné zveřejnění, s úvodní cenou pro jednání 2.900.000,00 Kč. Ke schválení prodeje bude do zastupitelstva města předložena nejvýhodnější doručená nabídka.
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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-150/4
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne 15.12.2015 na prostory sloužící podnikání v čp.
ul. v Trutnově umístěné ve 3. NP o celkové výměře 25,80 m2 (učebna č. 9) s paní
, dohodou ke dni 28.02.2017,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
Trutnově umístěné ve 3. NP o celkové výměře 25,80 m2 (učebna č. 9) 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 těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostoru sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů.
RM_2017-151/4
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
ulice, umístěné v 1. NP o celkové výměře 69,20 m2 (1 prodejna 33,10 m2, 2 sklady o výměře
31,50 m2, soc. zařízení o výměře 4,60 m2) panu
, na dobu určitou
od 01.04.2017 do 31.03.2022, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za
účelem zřízení kavárny s květinářstvím. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno.
RM_2017-152/4
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp.
v Trutnově, umístěné v suterénu budovy (s vchodem z ul. Horská) o celkové výměře 46,29 m2
(vstupní zádveří 5,34 m2, kavárna 25,52 m2, WC hosté 2,55 m2, šatna personálu 4,49 m2, zázemí
kavárny 8,39 m2) s panem
souhlasí
*02.01*
s vrácením kauce na pronájem prostor sloužících podnikání v čp.
ve výši
8.000,00 Kč na účet žadatele,
*02.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
v Trutnově, umístěné v suterénu budovy (s vchodem z ul. Horská) o celkové výměře
46,29 m2 (vstupní zádveří 5,34 m2, kavárna 25,52 m2, WC hosté 2,55 m2, šatna personálu 4,49 m2,
zázemí kavárny 8,39 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 těchto
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.
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RM 2017-153/4
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 73,53 m2 (prodejna 45,80 m2, sklad 13,82 m2, šatna 9,20 m2, úklidová komora 2,51 m2 a WC 2,20 m2) panu
na dobu určitou od 01.04.2017 do 31.03.2022, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem zřízení vinotéky a restaurace. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno.
NEBYTOVÉ PROSTORY − DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-154/4
Horská čp. 73
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
souhlasit s výpůjčkou pozemku st. p. 527, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 73 Horská,
v obci a k. ú. Trutnov, v části obce Střední Předměstí, spolku Junák – český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z. s., IČ 60153521, na dobu určitou do 28.02.2038, za účelem provozování činnosti
spolku.
POZEMKY − ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-155/4
p. p.
k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
(85,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou panu
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-156/4
p. p.
k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 40,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova
manž.
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
RM_2017-157/4
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 200,00 m2) v k. ú. Oblanov na
2
dobu určitou 5 let paní
z toho 194,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné
ve výši 2,00 Kč/m2/rok a 6,00 m2 k umístění stávající kůlny za nájemné ve výši 7,00 Kč/m2/rok
s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2017-158/4
p. p. 599/47 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova a další
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 599/47 (8 563,00 m2), p. p. 599/46 (237,00 m2),
p. p. 599/42 (3 265,00 m2), p. p. 599/44 (3 129,00 m2), p. p. 599/45 (3 024,00 m2), p. p. 470/2
(1 787,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova, p. p. 267/6 (1 984,00 m2), p. p. 267/5 (569,00 m2),
p. p. 267/7 (151,00 m2), p. p. 228/5 (450,00 m2), p. p. 1034/2 (981,00 m2), p. p. 1034/3
(359,00 m2), p. p. 1035/1 (433,00 m2), p. p. 1040/4 (1 584,00 m2), část p. p. 272/2 (664,00 m2)
v k. ú. Debrné na dobu neurčitou společnosti ČEZ, a. s., za účelem využití daného prostoru pro
hrázový systém odkaliště EPO 2, vodní plochu odkaliště, prostoru, kde jsou již vybudovány kazety
pro ukládání popílku a stabilizátoru a dále pro stavbu biokoridoru, Kazety II, Kazety III pro ukládání
stabilizátu z fluidních kotlů včetně následné rekultivace.
POZEMKY − DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-159/4
p. p.
k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
neschválit prodej části p. p.
(v požadovaném rozsahu cca 80,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova manž.
.
RM_2017-160/4
p. p. 2656/493, p. p. 2656/518, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup části p. p. 2656/493 (cca 853,00 m2) a p. p. 2656/518 (511,00 m2) v k. ú. Trutnov od
společnosti LOM Babí, a.s., za kupní cenu 30,00 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem,
*01.02*
vzít na vědomí, že usnesení ZM č. 2016-219/5 nebylo realizováno.
POZEMKY − NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-161/4
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 26,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou paní
k zajištění vjezdu do garáže za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok.
RM_2017-162/4
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 15,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou na dobu určitou 1 rok panu
k umístění kůlny na nářadí za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok.

Stránka 8 z 24

RM_2017-163/4
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Čs. Letců, paní
Č
, k umístění stolku a dvou židlí na dobu určitou, a to od 20.03.2017 do
30.11.2017 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2017-164/4
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Jihoslovanská, paní
, k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou,
a to od 01.03.2017 do 19.02.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 37 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov
v termínu od 20.02.2017 do 28.02.2017 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-165/4
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Hradební, paní
, k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.04.2017 do
31.03.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-166/4
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 TERGAST s. r. o.
(RESTAURACE POD HRADEM), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
01.03.2017 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. 2227/3 (2,00 m2) v k. ú. Trutnov
v termínu od 01.09.2016 do 28.02.2017 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
POZEMKY − RŮZNÉ
RM_2017-167/4
p. p. 217/5 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizačního a vodovodního řadu na části
p. p. 217/5, p. p. 237/45 a p. p. 236/262 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 1 027,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH se splatností nejpozději 18 měsíců od vystavení faktury. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2017-168/4
p. p. 1801 a další, k. ú. Horní Staré Město a další
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizačního potrubí na p. p. 1801,
p. p. 1892/1, p. p. 2007, p. p. 1799/3, p. p. 317/7, p. p. 1799/2, p. p. 1555/3 a p. p. 1555/1 v k. ú.
Horní Staré Město v rozsahu cca 1 048,00 m2 a části p. p. 2236/2, p. p. 2124/3, p. p. 562/2,
p. p. 2241/2, p. p. 2238, p. p. 2237/1, p. p. 2125/2, p. p. 2125/1, p. p. 1964/1, p. p. 3085, p. p. 565,
p. p. 562/3, st. p. 129/1 a st. p. 190 v k. ú. Babí v rozsahu cca 448,00 m2, celkem cca 1 496,00 m2.
Jednorázová úhrada činí 117,00 Kč/m2 + DPH v k. ú. Horní Staré Město a 33,33 Kč/m2 + DPH
v k. ú. Babí se splatností nejpozději 18 měsíců od vystavení faktury. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-169/4
p. p.
k. ú. Oblanov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující p. p.
v k. ú. Oblanov v majetku
manželů
a paní
spočívajícího v právu uložení
a provozování jímky na části p. p.
v k. ú. Oblanov v celkovém rozsahu 26,00 m2. Jednotková
2
cena činí 33,33 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávnění.
RM_2017-170/4
p. p. 150/1, k. ú. Trutnov
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. 150/1 v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu 9,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-171/4

, č. b. 5
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese
výběrového řízení žadateli včetně náhradníka:

1.
2.

o vel. 1 + 2, standardní byt
Měs. nájemné
5.250,00 Kč
3.752,00 Kč

, č. b. 5, 3. podlaží o vel. 1 +2 na základě

Délka 1. platebního období
12 měsíců
13 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*
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s vyřazením manž.
z výběrového řízení na nájem bytu
o vel. 1 + 2.
RM_2017-172/4
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na holobyt
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s prodloužením nájemní smlouvy na holobyt
, č. b. 10, 2. podlaží o vel. 1 + 1
paní
, trv. bytem
, Trutnov 3.
RM_2017-173/4
Dlouhá čp. 573, č. b. 2
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov 2, Dlouhá čp. 573, č. b. 2, 2. podlaží o vel. kk + 1 (1. pokoj 28,24 m2, koupelna 5,13 m2 + WC, předsíň 5,38 m2, balkón 7,20 m2
a sklep 2,25 m2), topení dálkové. Měsíční nájemné 1.582,00 Kč.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, vestavěná skříň, měřidla studené vody, teplé vody a tepla. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, výtah 35,00 Kč/osoba,
osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, úklid
80,00 Kč/byt, SV 100,00 Kč/osoba, ohřev TV 250,00 Kč/osoba, teplo 800,00 Kč/byt a domovní
služby 20,00 Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet pouze délka
prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
RM_2017-174/4
Jihoslovanská čp. 33, č. b. 2
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Jihoslovanská čp. 33, č. b. 2,
2. podlaží o vel. 1 + 2 (kuchyň 16,34 m2, 1. pokoj 15,68 m2, 2. pokoj 25,28 m2, předsíň 6,91 m2,
koupelna 2,64 m2, WC 0,84 m2, komora 11,88 m2 a balkón 2,63 m2), topení lokální plynové. Minimální měsíční nájemné 4.659,00 Kč.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, plynový kotel, měřidla studené vody, myčka a vestavěná skříň.
Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení
40,00 Kč/osoba, úklid 80,00 Kč/byt, domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu,
SV 100,00 Kč/osoba, domovní služby 20,00 Kč/osoba a komínový průduch 40,00 Kč/průduch.
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_2017-175/4
Žádost o přidělení holobytu
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s přidělením holobytu

Trutnov 2, panu

.
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MAJETEK MĚSTA − RŮZNÉ
RM_2017-176/4
Areál rekreačního střediska Dolce − plán reinvestic pro rok 2017
rada města
schvaluje
*01.01*
plán reinvestic v rekreačním areálu Dolce pro rok 2017 dle předloženého návrhu v celkové výši
890.000,00 Kč.
RM_2017-177/4
MEBYS Trutnov s.r.o. − VZ "Oprava fasády a výměna oken Krakonošovo nám. 124, Trutnov"
− zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava fasády a výměna oken Krakonošovo nám. 124, Trutnov”:
vypsání výběrového řízení a text výzvy, včetně zadávacích podmínek dle předloženého návrhu,
jmenování komise pro otevírání obálek dle předloženého návrhu,
jmenování hodnotící komise dle předloženého návrhu s tím, že tato komise též
posoudí kvalifikaci uchazečů,
okruh potencionálních dodavatelů k obeslání výzvou dle předloženého návrhu.
RM_2017-178/4
Lesy a parky Trutnov s.r.o. − VZ "Oprava lesní cesty Dolní Panská" − výsledek
rada města
souhlasí
*01.01*
s výsledkem výběrového řízení k veřejné zakázce „Oprava lesní cesty Dolní Panská“,
*01.02*
s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Oprava lesní cesty Dolní Panská“, kterou je nabídka uchazeče Vladislav Mertlík.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-179/4
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2016 − rozpočtové opatření č. 5
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změny rozpočtu města Trutnova na rok 2016 − rozpočtové opatření č. 5.
RM_2017-180/4
Rozpočet města Trutnova na rok 2017
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit „Rozpočet města Trutnova na rok 2017“ v předloženém znění,
*01.02*
schválit závazné ukazatele uvedené v návrhu rozpočtu města na rok 2017.
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RM_2017-181/4
Střednědobý výhled rozpočtu města Trutnova na roky 2018 a 2019
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit střednědobý výhled rozpočtu města Trutnova na roky 2018 a 2019.
RM_2017-182/4
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
České republiky, zapsaný spolek, IČ 65399447, Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, na účel
v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb
– částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním činnosti a návazných služeb včetně organizace
a pořádání akcí a volnočasových aktivit pro zrakově postižené občany města Trutnova v roce 2017
(nájem a ostatní služby, osobní náklady a materiál),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek, IČ 65399447, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje, o.p.s., IČ 26594145, Jana Černého 8/28, 503 41 Hradec Králové, na
účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních
služeb – částečná úhrada výdajů spojených s činností centra v roce 2017 – sociální poradenství,
půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s., IČ 26594145, Jana Černého 8/28, 503 41 Hradec Králové, dle předloženého
vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.,
okresní organizace Trutnov, IČ 62048112, Horská 5, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ
SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených s chodem kanceláře (úhrada služeb, režijních a materiálových nákladů při zajišťování akcí
preventivního charakteru pro postižené civilizačními chorobami) v roce 2017,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., okresní organizace Trutnov, IČ 62048112, Horská 5, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Oblastní organizace Trutnov, p.s., IČ 75072505, Horská 5, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ
SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku a zajištěním projektů pro volnočasové a sociální aktivity osob se sluchovým
postižením pro rok 2017,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Oblastní organizace Trutnov, p.s., IČ 75072505, Horská 5, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Svaz tělesně postižených v České republice z. s.,
místní organizace Trutnov, IČ 72037407, Horská 5, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených
s pronájmem kanceláře, nákupem permanentek do krytého bazénu, pořádáním kulturního zájezdu,
pořádáním edukačních programů a tiskem propagačních materiálů v roce 2017,
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*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svaz tělesně postižených v České republice z. s., místní organizace
Trutnov, IČ 72037407, Horská 5, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2017-183/4
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním souběhu domácí
ošetřovatelské a pečovatelské služby v Trutnově v roce 2017 (osobní náklady a nákup pohonných
hmot),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 230.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním služby Osobní
asistence Oblastní Charity Trutnov v roce 2017 (osobní náklady),
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s.,
IČ 26560895, Úpická 146, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na
ostatní činnosti v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním aktivizační,
výchovné, vzdělávací a terapeutické činnosti klubu v roce 2017 (výdaje na kulturně zájmové akce
pro členy klubu, nákup materiálu pro arteterapeutickou činnost a ostatní zájmové aktivity členů,
zajištění personálních a provozních činností spojených s provozem klubu, osobní náklady),
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s., IČ 26560895,
Úpická 146, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s.,
IČ 26560895, Úpická 146, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na
ostatní činnosti v sociální oblasti – na částečné krytí výdajů spojených s vedením videokroniky
klubu v roce 2017,
*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s., IČ 26560895,
Úpická 146, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2017-184/4
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Mateřské centrum KAROlínka z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro Mateřské centrum KAROlínka z.s.,
IČ 69863938, Školní 13, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s provozem mateřského centra v roce 2017,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Mateřské centrum KAROlínka z.s., IČ 69863938, Školní 13,
Trutnov, v předloženém znění.
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RM_2017-185/4
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Trutínek – rodinné centrum, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 191.773,40 Kč pro Trutínek – rodinné centrum, z.s.,
IČ 04302249, Mládežnická 536, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace
výše nedefinované – výdaje spojené s úhradou nájemného, užíváním vybavení prostor, nákupem
drobného movitého majetku a provedením drobných udržovacích prací (vymalování) v centru
v roce 2017,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Trutínek – rodinné centrum, z.s., IČ 04302249, Mládežnická 536, Trutnov, v předloženém znění.
RM_2017-186/4
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – užívání městských sportovišť ve správě společnosti
MEBYS Trutnov s.r.o.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 838.844,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace
nájemného – úhrada výdajů spojených s užíváním sportovišť (sportovní areál Na Nivách, krytý
bazén, tenisový areál) v roce 2017,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 668.165,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace
nájemného – úhrada výdajů spojených s užíváním městského stadionu (atletický stadion) v roce
2017,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 2.372.486,00 Kč pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819,
Na Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– úhrada výdajů spojených s užíváním městského stadionu (fotbalový stadion) v roce 2017,
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*04.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 140.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397,
Žižkova 457, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– úhrada výdajů spojených s užíváním zimního stadionu v roce 2017,
*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Žižkova 457, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 943.350,00 Kč pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách
460, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – úhrada výdajů spojených s užíváním zimního stadionu v roce 2017,
*05.02*
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zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921,
Na Lukách 460, Trutnov, dle předloženého vzoru.
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RM_2017-187/4
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč) – užívání městských sportovišť ve správě společnosti
MEBYS Trutnov s.r.o.
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 48.200,00 Kč pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z.s.,
IČ 64202844, Krakonošovo nám. 132, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na
refundace nájemného – úhrada výdajů spojených s užíváním zimního stadionu v roce 2017,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z.s., IČ 64202844, Krakonošovo
nám. 132, Trutnov, v předloženém znění.
RM_2017-188/4
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 480.000,00 Kč pro Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s.,
IČ 05146828, Veleslavínova 66, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti,
tj. na částečnou úhradu výdajů souvisejících s provozováním a zajištěním služeb centra pro podporu malých a středních firem v Trutnově v souladu se žádostí ze dne 13.02.2017 (služby lektorů
a mentorů, organizace a provoz pracovních oborových skupin, školení pro podnikatele, administrativní činnosti, chod centra, drobné vybavení, nájem a údržba, marketing, propagace, komunikace,
inovační projekty, aktivity, dohody konané mimo pracovní poměr na zajištění administrativního
chodu, údržbu a lektory, účast a pořádání přednášek, workshopů),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s., IČ 05146828, Veleslavínova 66, Trutnov, v předloženém znění.
RM_2017-189/4
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dotaci ve výši 1.125.936,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na
Nivách 568, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti, kterým je částečná
úhrada výdajů souvisejících s provozem kuželny v roce 2017 (výdaje spojené s úhradou nájemného, energií, nákupem úklidových předmětů, úklidových a čistících prostředků),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, v předloženém znění.
RŮZNÉ
RM_2017-190/4
Státní fond rozvoje bydlení – hospodaření v roce 2016
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí hospodaření s prostředky Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2016
– 25.000.000,00 Kč (smlouva o úvěru č. 231/396-10).
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RM_2017-191/4
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
souhlasit s uzavřením dodatků ke smlouvám o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu včetně nových splátkových kalendářů v předloženém znění,
*01.02*
souhlasit s prominutím sankcí sjednaných ve smlouvách za prodlení s placením jednotlivých splátek, zejména úroky z prodlení a povinnost okamžitého splacení celé jistiny včetně úroků, na něž
vzniklo právo do data účinnosti dodatků ke smlouvám, jejichž součástí je nový splátkový kalendář,
*01.03*
uložit Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatků ke smlouvám
s jednotlivými dlužníky do 31.03.2017.

RM_2017-192/4
Projekt Města Trutnov a Świdnica společně pro byznys
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit podání žádosti o dotaci na projekt Města Trutnov a Świdnica společně pro byznys, dále jen
„projekt“ v Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, dále jen „program“,
*01.02*
schválit vyčlenění finančních prostředků na předfinancování výdajů trutnovské části projektu, dotačně nekrytých uznatelných výdajů a na financování neuznatelných výdajů, to vše v souhrnné výši
1.900.000,00 Kč,
*01.03*
schválit podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu s požadavky programu s partnerem
projektu Gminou Miejskou Świdnica.
RM_2017-193/4
Změny č. 2 regulačního plánu Trutnov - Červený kopec
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vydat změny č. 2 regulačního plánu Trutnov - Červený kopec.
RM_2017-194/4
Sportovní olympiáda nezná hranic
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit podání žádosti o dotaci na mikroprojekt Sportovní olympiáda nezná hranic, dále jen „projekt“, v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Fond mikroprojektů, dále jen
„program“, městem Trutnovem jako Vedoucím partnerem projektu,
*01.02*
schválit vyčlenění finančních prostředků na předfinancování výdajů trutnovské části projektu, dotačně nekrytých uznatelných výdajů a na financování neuznatelných výdajů, to vše v souhrnné výši
565.000,00 Kč,
*01.03*
schválit podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu s požadavky programu s partnerem
projektu Gmina Miasto Świdnica.
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RM_2017-195/4
Trutnov – analýza stavu a potenciálu úspor
rada města
schvaluje
*01.01*
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci vyhlášeného Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017, podprogramu P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti v aktivitě 2E – Posouzení vhodnosti objektů pro energeticky úsporné
projekty řešené metodou EPC.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním úkonů nutných k podání žádosti o dotaci
na Ministerstvo průmyslu a obchodu.
RM_2017-196/4
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 2/2017 a Zásady č. 1/2017, požární řád města
Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vydat Obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 2/2017, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, požární řád města Trutnova,
*01.02*
vydat Zásady č. 1/2017, požární řád města Trutnova.
RM_2017-197/4
Prodej osobního automobilu Škoda Felicia
rada města
schvaluje
*01.01*
prodej osobního automobilu Škoda Felicia, r. v. 1996, SPZ 4H8-9875 prostřednictvím aukce na
stránkách www.aukro.cz, s dobou trvání alespoň 10 dnů s vyvolávací cenou 2.500,00 Kč.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, zajištěním prodeje pomocí aukce na stránkách
www.aukro.cz, s dobou trvání alespoň 10 dnů s vyvolávací cenou 2.500,00 Kč,
*02.02*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, aby činil úkony vedoucí k prodeji výše uvedeného automobilu, vyjma podpisu kupní smlouvy.
RM_2017-198/4
Výzva č. 28 IROP – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
souhlasit se změnou výše nákladů určených na realizaci projektu zahrnutých do výzvy č. 28 IROP
– Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
RM_2017-199/4
Administrace výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky „Konsolidace centrální infrastruktury IT
MěÚ Trutnov“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podmínek dle výzvy
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č. 28 IROP – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II, v předloženém znění.
RM_2017-200/4
VZ „Výroba a zpracování reportáží pro MěÚ Trutnov“
rada města
schvaluje
*01.01*
zrušení výběrového řízení k veřejné zakázce „Výroba a zpracování reportáží pro MěÚ Trutnov“,
systémové číslo VZ: P16V00000131,
*01.02*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Výroba a zpracování reportáží pro
MěÚ Trutnov“, systémové číslo VZ: P17V00000019,
*01.03*
zadávací podmínky k předmětné zakázce, dle předloženého návrhu,
*01.04*
zveřejnění zadávacích podmínek na profilu zadavatele,
*01.05*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Martin Jiránek, Mgr. Michaela Dědková,
Mgr. Lucie Vlková,
*01.06*
jmenování hodnotící komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, MgA. Libor Kasík, Ing. Jan Seidel,
Mgr. Michaela Dědková, 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. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k podepsání písemností s tím souvisejících,
*02.02*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2017-201/4
Veřejnoprávní smlouva na činnost městské policie
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Městskou policií Trutnov na území obce Malé Svatoňovice, dle předloženého návrhu.
RM_2017-202/4
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení školských obvodů spádových základních
škol
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o stanovení školských obvodů spádových základních
škol zřizovaných městem Trutnovem, dle předloženého návrhu.
RM_2017-203/4
Sociální služby – dotace z rozpočtu města na rok 2017
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
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schválit poskytnutí dotace ve výši 1.006.384,00 Kč pro Most k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03
Trutnov 3, IČ 25915720, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti a stanovený
zvláštním právním předpisem, tj. na činnost v oblasti sociálních služeb – zajištění provozu azylového domu pro ženy a matky s dětmi,
*01.02*
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2017 mezi městem Trutnovem
a Mostem k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3, IČ 25915720, dle předloženého návrhu.
RM_2017-204/4
Řídící skupina v procesu komunitního plánování
rada města
schvaluje
*01.01*
vznik, složení a jednací řád Řídící skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb jako poradního orgánu Mgr. Tomáše Hendrycha, místostarosty města a garanta celého procesu, a to za účelem zpracování střednědobého plánu sociálních služeb (komunitního plánu) pro území města Trutnova, dle předloženého návrhu,
*01.02*
organizační strukturu komunitního plánování sociálních služeb dle předloženého návrhu.
RM_2017-205/4
Zápis do Mateřské školy, Trutnov na školní rok 2017/2018
rada města
souhlasí
*01.01*
s termínem a místem zápisu, tj. podáváním žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do
Mateřské školy, Trutnov, na školní rok 2017/2018 dle předloženého návrhu.
RM_2017-206/4
Změna provozu Mateřské školy, Trutnov – červenec, srpen 2017
rada města
souhlasí
*01.01*
se změnou provozu Mateřské školy, Trutnov, v období od 03.07.2017 do 31.08.2017 dle předloženého návrhu.
RM_2017-207/4
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
rada města
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 08.02.2017 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_2017-208/4
Zprávy za rok 2016
rada města
bere na vědomí
*01.01*
zprávu o vyřizování stížností,
*01.02*
zprávu o uplatňování zákona o právu petičním,
*01.03*
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zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2016 na
Městském úřadě Trutnov.
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RM_2017-209/4
Sazebník dle zákona č. 106/1999 Sb., s platností od 01.03.2017
rada města
schvaluje
*01.01*
Sazebník úhrad nákladů za poskytnuté služby dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, a dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, s platností
od 01.03.2017 dle předloženého návrhu.
RM_2017-210/4
Organizační opatření č. 1/2017, Zadávání veřejných zakázek
rada města
schvaluje
*01.01*
Organizační opatření č. 1/2017, Zadávání veřejných zakázek, v předloženém znění.
RM_2017-211/4
Organizační opatření č. 2/2017, Kontrolní řád města Trutnova.
rada města
vydává
*01.01*
Organizační opatření č. 2/2017, Kontrolní řád města Trutnova.
RM_2017-212/4
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*01.01*
paní Stanislavě Schubertové prodej jarních rostlin, řezaných květin, sadby a velikonočních dekorací pod podloubím obchodního domu Elmont-Ch, Horská 884. Prodej bude uskutečňován v období
od 15.03.2017 do 30.06.2017.
ukládá
*02.01*
Ing. Kopeckému, vedoucímu Živnostenského odboru MěÚ, informovat žadatele o rozhodnutí rady
města.
Termín: 13.03.2017
RM_2017-213/4
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v předloženém znění,
*01.02*
pověření Ing. Diviše, vedoucího Odboru životního prostředí, zajistit uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v předloženém znění.
RM_2017-214/4
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
termín konání další schůze rady města na pondělí 13.03.2017 od 15:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.
Zapsala: P. Velebová
Mgr. Ivan Adamec

Mgr. Tomáš Hendrych
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