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2017-83/2
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10.04.2017
2017-136/3
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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-215/5
Areál Dolce –
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v areálu rekreačního střediska Dolce – pozemek st. p.
, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. (jiná stavba) –
2
o výměře 38,00 m včetně movitého majetku a část přilehlého pozemku p. p.
o výměře
100,00 m2, vše v obci Trutnov, v k. ú. Oblanov, panu
, na dobu
určitou do 30.09.2024, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
provozování rychlého občerstvení v
a provozování neziskového dětského hřiště. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu
využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání 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.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-216/5
Kryblická čp. 450
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 450 Kryblická ul. v Trutnově, umístěných v budově DPS ve 2. až 4. NP o celkové výměře 636,00 m2 (4 schodiště o celkové výměře 105,00 m2, 3 chodby o celkové výměře 62,00 m2, 1 sklad 24,00 m2
a 20 obytných buněk o celkové výměře 445,00 m2), na dobu neurčitou od 16.03.2017 se společností Oblastní nemocnice Trutnov a. s., IČ 26000237, za nájemné ve výši 408.236,00 Kč/rok
k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování ubytovny zaměstnanců nemocnice.
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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_2017-217/5
rada města
souhlasí
*01.01*
s převodem pronájmu prostor sloužících podnikání v čp.
ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 7,74 m2 (1 místnost – prodejna) ze stávajícího nájemce pana
Č
, na paní
Č
za stejných smluvních podmínek,
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 15.03.2017, za účelem
provozování prodejny se specializovaným zbožím (výrobky proutěné, slaměné, ze šustí, dřevěné,
vlastní aranžmá, dárky). Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání
nájemci uhrazeno.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-218/5
st. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část st. p.
(cca 30,00 m2) v k. ú. Voletiny panu
, panu
a paní
jako přístupovou cestu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
*01.02*
se zveřejněním záměru města prodat část st. p.
(cca 103,00 m2) v k. ú. Voletiny manž.
jako pozemek pod garáží. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-219/5
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(28,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou paní
jako manipulační plochu, k údržbě a k zajištění vjezdu na vlastní pozemek za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok.
RM_2017-220/5
p. p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(564,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova na
dobu neurčitou panu
k provozování kluziště v zimním období a k údržbě za nájemné
ve výši 2,00 Kč/m2/rok.
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RM_2017-221/5
st. p. 3507, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část st. p. 3507 (2,76 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let společnosti Wallvision s. r. o., k umístění reklamní otočné vitríny za nájemné ve výši
1.500,00 Kč/m2/rok + DPH s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 3507 (2,76 m2) v k. ú. Trutnov v období od 01.04.2015 ve výši
1.500,00 Kč/m2/rok.
RM_2017-222/5
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(150,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok.
RM_2017-223/5
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(168,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou
2
5 let paní
, z toho 153,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
2
2
5,00 Kč/m /rok, 12,00 m k umístění stávající pergoly a 3,00 m2 k umístění fóliovníku za nájemné
ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-224/5
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(102,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na
dobu neurčitou panu J
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
3,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-225/5
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(25,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na
dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
150,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Přes pronajatý pozemek bude umožněn přístup vlastníkům domu čp.
a zajištěn vstup
společnou brankou.
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POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-226/5
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 42,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let panu
2
, z toho 24,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok, 6,00 m2
k umístění altánu a 12,00 m2 ke složení dřeva za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-227/5
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(35,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-228/5
p. p. 1169 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova a další
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1169 (cca 7 600,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova, části p. p. 1919/24
(1 430,00 m2) a p. p. 2333 (536,00 m2) v k. ú. Trutnov, p. p. 1020 (4 365,00 m2), p. p. 1163
(1 528,00 m2), p. p. 1173 (3 333,00 m2) a části p. p. 1103 (700,00 m2) v k. ú. Volanov na dobu neurčitou Zemědělskému družstvu Trutnov se sídlem ve Volanově k zemědělské činnosti nájemce za
nájemné ve výši 2 % z ceny půdy podle platných průměrných cen pozemků v katastrálních územích, které jsou 4,04 Kč/m2 v k. ú. Bojiště u Trutnova, 4,39 Kč/m2 v k. ú. Trutnov a 5,25 Kč/m2
v k. ú. Volanov. Celkové nájemné činí 1.829,00 Kč/rok.
RM_2017-229/5
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 185,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou 5 let panu
z toho 179,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok
2
a 6,00 m k umístění dvou domků na uložení nářadí, hraček a k umístění ekologického WC za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok. Nová nájemní smlouva nahradí původní smlouvu č.
.
RM_2017-230/5
p. p. 149/8, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 149/8 (20,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Dolní Promenáda, společnosti Salon
Suzane s. r. o., k umístění letní předzahrádky v zeleni přes silnici na dobu určitou, a to od
01.04.2017 do 31.10.2017 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den.

Stránka 7 z 15

RM_2017-231/5
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, společnosti Tini CZ, s. r. o. (PIZZERIA LA PIAZZA), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.04.2017 do
31.12.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/3 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
01.01.2017 do 31.03.2017 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-232/5
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(12,00 m2) a části st. p.
(12,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo
náměstí, paní
(DENNÍ BAR U TŘÍ KORUNEK), k umístění letní předzahrádky
na dobu určitou, a to od 01.04.2017 do 30.09.2017 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den.
RM_2017-233/5
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, společnosti PRATR a. s., 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_2017-234/5
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
30,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, paní
(GRAND LUXURY HOTEL), k umístění letní předzahrádky na dobu určitou, a to od 01.04.2017
do 30.09.2017 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den.
RM_2017-235/5
p. p.
a další, k. ú. Starý Rokytník
rada města
bere na vědomí
*01.01*
nájemní vztahy, které přešly na město Trutnov na základě Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č.
na níže uvedené pozemky:
- p. p.
k. ú. Starý Rokytník, s panem
,
- p. p.
k. ú. Starý Rokytník, s paní
,
- p. p.
k. ú. Starý Rokytník, s panem
- p. p.
k. ú. Starý Rokytník, s panem
- p. p.
k. ú. Starý Rokytník, s panem
- p. p. 115, 124, 191/1, 200/2, 426, 438/2, 440/1, 466/1, 466/2, 466/3, 486, 1740/2 k. ú. Starý
Rokytník, se společností FARMERS spol. s r.o.,
- p. p.
k. ú. Starý Rokytník, s panem
- p. p.
k. ú. Starý Rokytník, s panem
S nájemci budou uzavřeny nové nájemní smlouvy, výše nájemného se nemění.
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souhlasí
*02.01*
s podáním výpovědi panu

z nájemního vztahu k p. p.
s tříměsíční výpovědní lhůtou.

k. ú. Starý Rokytník dle

POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2017-236/5
p. p. 2559/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení služebnosti stezky ve prospěch města Trutnova na části p. p. 2559/1 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 24,00 m2. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí povinný.
RM_2017-237/5
p. p. 2085/29, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování optického kabelu na části p. p. 2085/29
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 30,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-238/5
p. p. 137/4, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 137/4 v k. ú. Horní
Staré Město v majetku České republiky, Státního pozemkového úřadu, za účelem uložení a provozování stavby stožáru veřejného osvětlení a jeho elektrického přívodu v ulici Etrichova a Nad Jezem v celkové délce 4,00 m. Jednorázová úhrada bude za cenu dle znaleckého posudku. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-239/5
Žádost o uzavření nájemní smlouvy (
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt Trutnov,
1 + 3 s paní
, trv. bytem Trutnov,
4.715,00 Kč na dobu určitou s účinností od 01.04.2017 do 31.03.2018.

č. b. 1, 2. podlaží o vel.
za měsíční nájemné

MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2017-240/5
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Opravy Letní koupaliště 2017” – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Opravy Letní koupaliště 2017”:

Stránka 9 z 15

- 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_2017-241/5
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
rada města
souhlasí
*01.01*
s vyřazením neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou 5.000,00 Kč až 19.999,00 Kč dle
předloženého návrhu.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20.000,00 Kč dle předloženého návrhu.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-242/5
Schválení účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací a výsledků hospodaření za
rok 2016
rada města
schvaluje
*01.01*
účetní závěrky příspěvkových organizací města Trutnova ke dni 31.12.2016,
*01.02*
výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 a jejich rozdělení do fondů dle přiloženého návrhu.
RŮZNÉ
RM_2017-243/5
Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění a provozování stavby ”nasvětlení přechodového ostrůvku na komunikaci I/14 v městské části Bohuslavice
nad Úpou” se státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, v předloženém znění.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajištění podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti se státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, v předloženém znění.
Termín: 27.03.2017
RM_2017-244/5
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru Projektová dokumentace na
akci "Chodník Babí u Trutnova"
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru Projektová dokumentace
na akci “Chodník Babí u Trutnova“ v předloženém znění.
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ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajištění podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
a o výkonu autorského dozoru Projektová dokumentace na akci “Chodník Babí u Trutnova“ v předloženém znění.
Termín: 27.03.2017
RM_2017-245/5
VZ "Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci krytého bazénu v Trutnově"
– schválení výsledku
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci krytého bazénu v Trutnově“, systémové číslo VZ: P16V00000014, konkrétně účastníka
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ 47450347, nabídková cena 4.207.170,00 Kč vč. DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ 47450347,
2. INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČ 25594443,
3. ATIP a.s., Pražská 169, 541 31 Trutnov, IČ 25261568,
4. SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, IČ 18381481.
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 vyloučení účastníka, 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_2017-246/5
VZ "Přestavba stacionáře v Trutnově" – zadávací podmínky
rada města
ruší
*01.01*
usnesení Rady města Trutnova č. 2016-1099/20 ze dne 24.10.2016.
schvaluje
*02.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Přestavba stacionáře v Trutnově“,
systémové číslo VZ: P16V00000141,
*02.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*02.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení, dle předloženého návrhu,
a dále zveřejnění zadávacích podmínek i pro ostatní potenciální dodavatele na profilu zadavatele,
*02.04*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, paní Renata Bezděková, Mgr. Dušan Rejl,
Mgr. Zdeněk Tomáš, Ing. Miroslav Franc, a to k provádění běžných úkonů v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k otevření obálek s nabídkami, k posouzení kvalifikace, k posouzení splnění
podmínek účasti účastníků výběrového řízení, k hodnocení nabídek a k posouzení, zda nabídkové
ceny nejsou mimořádně nízké.

Stránka 11 z 15

pověřuje
*03.01*
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_2017-247/5
VZ "Výměna střešní krytiny a oprava ZUŠ Trutnov" – schválení výsledku
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Výměna střešní krytiny a oprava krovu ZUŠ
Trutnov“, systémové číslo VZ: P17V00000014, konkrétně účastníka č. 2 – GOS cz s.r.o., Skřivánčí
958, 541 01 Trutnov, IČ 28812191, nabídková cena 2.725.000,00 Kč bez DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. GOS cz s.r.o., Skřivánčí 958, 541 01 Trutnov, IČ 28812191,
2.
3.
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_2017-248/5
VZ"Rekonstrukce Muzea Podkrkonoší v Trutnově - severní strana budovy" – schválení výsledku
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce Muzea Podkrkonoší v Trutnově
- severní strana budovy“, systémové číslo VZ: P17V00000016, konkrétně účastníka č. 2 –
, 541 01 Trutnov–Bojiště,
nabídková cena
1.525.582,35 Kč bez DPH k realizaci části A) zakázky – výměna oken a
účastníka č. 1 – Stavebně dopravní Trutnov s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov, IČ 64255352,
nabídková cena 3.631.796,00 Kč bez DPH k realizaci části B) zakázky – oprava fasády,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
Část A) výměna oken
1.
2. Stavebně dopravní Trutnov s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov.
Část B) oprava fasády
1. Stavebně dopravní Trutnov s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov,
2.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k zajištění uzavření smlouvy s vybranými dodavateli (v případě uzavření smlouvy na realizaci části B) zakázky, tj. oprava fasády, s podmínkou odložení účinnosti po schválení rozpočtové změny); 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
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smlouvy s účastníkem druhým v konečném pořadí; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu
všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.
RM_2017-249/5
Soutěž o návrh "Umělecké dílo k 100letému výročí Dne vzniku samostatného československého státu" – schválení výsledku
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o udělení finanční odměny ve výši 30.000,00 Kč pro každý tým autorů oceněných návrhů č. 4 a 6, tj. ceny za 2. místo,
*01.02*
rozhodnutí o neudělení finanční odměny za 1. a 3. místo,
*01.03*
rozhodnutí o udělení finanční odměny ve výši 8.000,00 Kč pro každého nevyloučeného účastníka
tj. autory návrhů 1, 2, 3, 7, 8 a 9,
*01.04*
rozhodnutí o vyloučení autora soutěžního návrhu č. 5 z důvodu porušení anonymity soutěže a absence textové zprávy,
*01.05*
jmenování Mgr. Marka Hlízy novým sekretářem soutěže, systémové číslo VZ: P16V00000091,
náhradou za dosavadního sekretáře soutěže Mgr. Lucii Vlkovou.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k zajištění vyplacení finančních odměn; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, zejména tedy oznámení
o výsledku soutěže o návrh apod.
RM_2017-250/5
Redakční rada Radničních listů
rada města
bere na vědomí
*01.01*
rezignaci člena redakční rady Radničních listů pana Tomáše Rumlera k 13.03.2017.
jmenuje
*02.01*
s účinností od 13.03.2017 nové členy redakční rady Radničních listů paní Romanu Malou
a Ing. Marka Švába.
RM_2017-251/5
VZ „Konsolidace centrální infrastruktury IT MěÚ Trutnov“ – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Konsolidace centrální infrastruktury IT
MěÚ Trutnov“, a to zadávacího řízení zjednodušeného podlimitního,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
uveřejnění zadávacích podmínek na profilu zadavatele,
*01.04*
jmenování hodnotící komise: Mgr. Tomáš Hendrych, Mgr. Petr Skokan, Mgr. Lucie Vlková, Ing. Jiří
Masařík, Ing. Bohumír Hába, Jozef Bocán. Přísedící: JUDr. Eliška Erbenová (CEP a.s.),
k provádění běžných úkonů v předmětném zadávacím řízení, konkrétně k otevření obálek, hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění
podmínek účasti účastníků zadávacího řízení a k posouzení, zda jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní důvody vyloučení účastníků zadávacího řízení, to vše včetně všech úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že u účastníků zadávacího řízení,
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kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků zadávacího řízení navržených komisí
k vyloučení z účasti v zadávacím řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny obligatorní
důvody k jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
pověřuje
*02.01*
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_2017-252/5
Prodej mobilního telefonu
rada města
schvaluje
*01.01*
prodej mobilního telefonu iPhone 5S (invent. číslo MUTNH000BWFJ) vč. příslušenství Ing. Miloslavu Divišovi za zůstatkovou cenu 6.000,00 Kč.
RM_2017-253/5
Rámec spolupráce mezi městem Trutnovem a Centrem inovací a podnikání Trutnov z.s.
rada města
schvaluje
*01.01*
rámec spolupráce mezi městem Trutnovem a Centrem inovací a podnikání Trutnov z. s., dle důvodové zprávy.
RM_2017-254/5
Logo a záštita města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím loga města Trutnova na propagačních materiálech, plakátech a letácích
akce „Čištění řeky Úpy“,
*01.02*
s poskytnutím záštity města Trutnova nad akcí „Čištění řeky Úpy“.
RM_2017-255/5
Nabídka k převzetí vozidla Citroen Berlingo
rada města
neschvaluje
*01.01*
převzetí vozidla Citroen Berlingo, r. v. 2001, SPZ 3H3-7026, od příspěvkové organizace, Pečovatelské služby Trutnov, městem Trutnovem jako jejím zřizovatelem.
schvaluje
*02.01*
prodej vozidla Citroen Berlingo, r. v. 2001, SPZ 3H3-7026 třetí osobě Pečovatelskou službou Trutnov prostřednictvím autobazaru.
RM_2017-256/5
Školské rady při základních školách – 5. funkční období
rada města
ukládá
*01.01*
ředitelům základních škol, které zřizuje, zajistit v souvislosti s ustanovením § 167 odst. 4 zákona
č. 561/2004 Sb., v platném znění, uskutečnění voleb do školské rady, a to v souladu s již schváleným a účinným volebním řádem,
*01.02*
svolat nejpozději do 15.10.2017 úvodní zasedání tohoto orgánu školy.
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Termín: 23.10.2017
jmenuje
*02.01*
za zřizovatele členy školských rad při základních školách dle předloženého návrhu.
RM_2017-257/5
Zápis k PŠD na školní rok 2017/2018
rada města
bere na vědomí
*01.01*
místo a dobu zápisu k povinné školní docházce (do prvního ročníku základního vzdělávání) na
školní rok 2017/2018 v základních školách zřizovaných městem Trutnovem,
*01.02*
splnění povinnosti Městského úřadu Trutnov v souvislosti s ustanovením § 36 odst. 8 zákona
č. 561/2004 Sb., v platném znění.
RM_2017-258/5
Náhrada odměny za nevyčerpanou dovolenou
rada města
schvaluje
*01.01*
vyplacení náhrady odměny za nevyčerpanou dovolenou za rok 2016 v délce 6 dnů Mgr. Tomáši
Hendrychovi.
RM_2017-259/5
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*01.01*
prodej kaktusů a rostlin z vlastní drobné pěstitelské činnosti panu Vladimíru Vítovi na Horské ulici
(před prodejnou OD ELMONT) v období od 01.04.2017 do 30.09.2017,
*01.02*
panu Šándoru Havránovi od 03.04.2017 do 30.06.2017 prodej pomlázek, jarních a balkonových
květin na Horské ulici (před prodejnou OD ELMONT).
ukládá
*02.01*
Ing. Kopeckému, vedoucímu Živnostenského odboru MěÚ, informovat žadatele o rozhodnutí rady
města.
Termín: 15.03.2017
RM_2017-260/5
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 27. března 2017 od 16:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.
Zapsala: P. Velebová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta
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