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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-261/6
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 35,50 m2 (1 místnost) paní
,
na dobu určitou do 31.03.2022, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem zřízení šicí dílny. 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.
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NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-262/6
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp.
ulice v Trutnově – Horním Starém Městě, umístěných 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) na období od
01.04.2017 do 31.03.2022 se zájemcem panem
Č
za nájemné ve výši 126.835,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je zřízení vinotéky a restaurace.
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 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_2017-263/6
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp.
ulice v Trutnově, umístěných 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) na období od 01.04.2017 do
31.03.2022 se zájemcem panem
, za nájemné ve výši
111.000,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je zřízení kavárny s květinářstvím.
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 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_2017-264/6
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
(20,00 m2), p. p.
2
(cca 5,00 m ) v k. ú. Trutnov manželům
zemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.

10,00 m2) a část p. p.
k rozšíření vlastních po-
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RM_2017-265/6
p. p.
, p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města směnit část p. p.
(cca 195,00 m2) ve vlastnictví manž.
2
za p. p.
(195,00 m ) ve vlastnictví města Trutnova, vše v k. ú. Horní
Staré Město. Náklady spojené s převodem hradí smluvní strany každá z 1/2. Geometrický plán
hradí město Trutnov.
RM_2017-266/6
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
do spoluvlastnictví panu
a panu
Náklady spojené s převodem hradí kupující.

(cca 140,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
k rozšíření vlastních pozemků.

RM_2017-267/6
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(27,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na
dobu neurčitou panu
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.
RM_2017-268/6
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(27,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na
dobu neurčitou manželům
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.
RM_2017-269/6
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(27,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na
dobu neurčitou manželům
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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RM_2017-270/6
p. p. 2208/7 a p. p. 2208/10, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města poskytnout jako výpůjčku část p. p. 2208/7 (cca 177,00 m2) a část
p. p. 2208/10 (cca 88,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou pobočnému spolku Junák – český
skaut, středisko Hraničář Trutnov, z. s., na manipulační plochu.
RM_2017-271/6
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 41,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let
z toho 31,00 m2 k zahrádkářským účelům a 10,00 m2 k umístění altánu a bazénu (v letních měsících) za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv
výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-272/6
p. p.
k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 400,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu
neurčitou panu
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok
s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-273/6
p. p. 237/25, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města poskytnout jako výpůjčku část p. p. 237/25 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov
společnosti Diakonie Broumov s.r.o., za účelem umístění kontejneru na sběr použitého textilu, na
dobu neurčitou,
*01.02*
s ukončením výpůjčky části p. p. 236/40 v k. ú. Trutnov společnosti Diakonie Broumov s.r.o.
RM_2017-274/6
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(14,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
panu
za účelem zřízení sjezdu, a to na dobu určitou po dobu výstavby sjezdu
(nejdéle však 1 rok) za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok (nejméně však ve výši 150,00 Kč/rok).
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POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-275/6
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(85,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou panu
za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-276/6
p. p.
k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 40,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova manž.
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 300,00 Kč/m2, k rozšíření
vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-277/6
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej podílu o velikosti
na st. p.
(o celkové výměře 482,00 m2) v k. ú.
Trutnov panu
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 250,00 Kč/m2 jako
podíl na pozemku, příslušejícího k bytové jednotce ve vlastnictví kupujícího. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-278/6
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 200,00 m2) v k. ú. Oblanov na dobu určitou 5 let paní
2
, 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.
RM_2017-279/6
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/2 (35,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti Frankton s. r. o.
(BAR SKÁLA), k umístění letní předzahrádky na dobu určitou, a to od 15.04.2017 do 30.09.2017
za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den.

Stránka 7 z 19

RM_2017-280/6
p. p. 2275/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2275/1 (4,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Na Lukách, společnosti LEVNÝ SPORT
s. r. o., k umístění předzahrádky za účelem vystavování kol a lyží na dobu určitou, a to od
01.05.2017 do 30.04.2018 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2017-281/6
p. p.
, k. ú. Babí
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 20,00 m2) v k. ú. Babí na dobu určitou 5 let panu
k umístění stánku rychlého občerstvení za nájemné ve výši 300,00 Kč/m2/rok s tím, že si nájemce
zajistí napojení na potřebné sítě na vlastní náklady.
RM_2017-282/6
část p. p. 636/5 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s pronájmem části p. p. 282/8 (90,00 m2), části p. p. 636/5 (47,00 m2), části p. p. 1136 (12,00 m2)
a části p. p. 1510/13 (28,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova Ředitelství silnic a dálnic ČR, na dobu
určitou do 31.12.2017, jako manipulační plochu a za účelem zřízení staveniště (stavební buňky
apod.) za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2017-283/6
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova
v majetku pana
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p.
a části p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova v celkovém rozsahu cca 33,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-284/6
p. p. 3154 a 2272/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti LIDL Česká republika v. o. s., spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky na části p. p. 3154 a části p. p. 2272/1
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 81,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2017-285/6
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatné služebnosti cesty a stezky na části p. p.
v k. ú. Trutnov
k panující st. p.
v k. ú. Trutnov v majetku paní
v celkovém rozsahu cca
45,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněná.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-286/6
Odepsání nevymahatelné pohledávky (
)
rada města
bere na vědomí
*01.01*
zánik pohledávky vůči dlužníkovi paní
ve výši 88.204,00 Kč za byt
, Trutnov 2, z důvodu úmrtí dlužníka a zastavení dědického řízení z důvodu, že zůstavitelka
zanechala pouze majetek nepatrné hodnoty
ze dne 02.01.2002 a
ze dne 29.11.2000).
RM_2017-287/6
Přidělení bytu na jméno (
)
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt č. 2, 1. podlaží o vel. 1 + 1 na adrese
Trutnov (kuchyň 23,40 m2, 1. pokoj 26,00 m2, předsíň 4,50 m2, koupelna 2,50 m2 a sklep
2
6,00 m ), topení lokální plyn., panu
, za měsíční
nájemné 2.944,00 Kč s délkou prvního platebního období nájemného 12 měsíců. Nájemní smlouva
na byt bude uzavřena na dobu neurčitou.
Po dobu zveřejnění záměru města je možnost dávat písemné připomínky a námitky Odboru majetku města MěÚ Trutnov,
*01.02*
s uzavřením nájemní smlouvy na byt
s panem
, bytem
za podmínky ukončení nájemního vztahu na by
, Trutnov,
o vel. 1 + 1 s nájemcem paní
bytem
RM_2017-288/6
Dlouhá čp. 646, č. b. 11
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov 2, Dlouhá čp. 646, č. b. 11,
3. podlaží o vel. kk + 1 (1. pokoj 27,98 m2, předsíň 5,53 m2, koupelna + WC 5,13 m2, sklep 2,52 m2
a lodžie 7,20 m2), topení dálkové. Minimální měsíční nájemné 2.494,00 Kč.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, vestavěná skříň, vodoměr TV a SV, měřidla 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, 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 měsíční nájemné a zároveň 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.
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RM_2017-289/6
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na holobyt (
rada města
souhlasí
*01.01*
s prodloužením nájemní smlouvy na holobyt
, č. b. 4 o vel. 0 + 1 paní
na dobu určitou od 01.05.2017 do 30.04.2018.
RM_2017-290/6
Krakonošovo nám. čp. 23, č. b. 5
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. čp. 23,
č. b. 5, 3. podlaží o vel. 1 + 1 (kuchyň 13,86 m2, 1. pokoj 30,31 m2, předsíň 7,31 m2, koupelna
+ WC 2,64 m2 a komora 4,30 m2), topení dálkové. Minimální měsíční nájemné 3.083,00 Kč.
V bytě je plynový sporák, vodoměr TV a SV, 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 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 měsíční nájemné a zároveň 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_2017-291/6
Havlíčkova čp. 6, č. b. 5
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Havlíčkova čp. 6, č. b. 5, 3. podlaží o vel. kk + 1 (1. pokoj 24,00 m2 a koupelna + WC 10,89 m2), topení – přímotop. Minimální měsíční nájemné 1.914,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, přímotop, bojler a vodoměry SV. 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 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 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
RM_2017-292/6
Zrušení přidělení sociálního bytu (
rada města
bere na vědomí,
*01.01*
že nebude realizováno usnesení Rady města Trutnova č. j.

ze dne 25.01.2016.

MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2017-293/6
MEBYS Trutnov s.r.o. – Rozpočet správy a údržby domů obhospodařovaných MEBYSem
Trutnov s.r.o., pro rok 2017
rada města
schvaluje
*01.01*
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rozpočet správy a údržby domů obhospodařovaných MEBYSem Trutnov s.r.o., pro rok 2017.
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RM_2017-294/6
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava fasády a výměna oken Krakonošovo nám. 124“ – výsledek výběrového řízení
rada města
souhlasí
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava fasády a výměna oken Krakonošovo nám. 124” s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Luboš Serbousek, Trutnov,
IČ 14562057, s nabídkovou cenou 1.719.339,00 Kč bez DPH,
*01.02*
s konečným pořadím účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. Luboš Serbousek, IČ 14562057, nabídková cena 1.719.339,00 Kč bez DPH,
2. Stavebně dopravní Trutnov, s.r.o., IČ 64255352, nabídková cena 1.860.909,00 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., 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. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., 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 pořadí; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.
RM_2017-295/6
MEBYS Trutnov s.r.o. – Rozpočet údržby sportovišť pro rok 2017
rada města
schvaluje
*01.01*
rozpočet údržby sportovišť pro rok 2017.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-296/6
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč) –
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro pana
nar.
,
na účel určený v individuálně podané žádosti – úhrada výdajů spojených
s vydáním supplementa 7 Kladského sborníku,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana prof. PhDr. Vladimíra Wolfa, nar. 04.02.1942, Chodská 412, Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2017-297/6
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 4.000,00 Kč pro PIONÝR, z.s., – pionýrská skupina Podskalák,
IČ 02387018, Šeříková 621, 541 02 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4 Ostatní dotace
výše nedefinované – úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny ZŠ Náchodská,
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*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro PIONÝR, z.s., – pionýrská skupina Podskalák, IČ 02387018, Šeříková 621, 541 02 Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro pana Ing. Martina Kynčla, nar. 05.05.1988, Březinova 490/7, 186 00 Praha, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4 Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním projektu "Čistá řeka Úpa 2017", výdaje na
tisk propagačních materiálů, nákup hygienických potřeb a cen pro výherce soutěží, výdaje na pohonné hmoty,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 35.000,00 Kč pro Přátelé dobrého vína, z.s., IČ 22724818, Žižkova 532,
Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4 Ostatní dotace výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním 13. ročníku vinařských slavností "Trutnovské vinařské slavnosti 2017",
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Přátelé dobrého vína, z.s., IČ 22724818, Žižkova 532, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč pro Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České republiky, z.s., IČ 49279319, Boleslavská 444, 277 35 Mšeno, na účel v kategorii OSTATNÍ odst.
4.4 Ostatní dotace výše nedefinované – úhrada výdajů spojených s činností Územní organizace
VSR Trutnov v roce 2017,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České republiky, z.s.,
IČ 49279319, Boleslavská 444, 277 35 Mšeno, dle předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro paní
Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4 Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním studentské slavnosti "Trutnovský Majáles 2017",
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro paní
Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 4.320,00 Kč pro paní
Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4 Ostatní dotace výše nedefinované – úhrada výdajů
spojených s pronájmem předsálí Malého sálu pro konání schůzí Mykologického kroužku Trutnov,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro paní
Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 7.000,00 Kč pro Svaz českých filatelistů, z.s., Klub filatelistů Trutnov,
IČ 442976, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4 Ostatní
dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s činností Klubu filatelistů v roce
2017,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svaz českých filatelistů, z.s., Klub filatelistů Trutnov, IČ 442976, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1, dle předloženého vzoru,
*08.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Konfederaci politických vězňů České republiky, pobočka 62 – Trutnov, IČ 417581, Škrétova 44/6, 120 00 Praha–Vinohrady, na účel v kategorii OSTATNÍ
odst. 4.4 Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s celostátním
setkáním politických vězňů "Jáchymovské Peklo", "Svatý Hostýn", "Klášter Teplá",
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*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Konfederaci politických vězňů České republiky, pobočka 62 – Trutnov,
IČ 417581, Škrétova 44/6, 120 00 Praha–Vinohrady, dle předloženého vzoru,
*09.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Klub důchodců v Trutnově, IČ 69153531, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4 Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2017 (tématické zájezdy, fotomateriál do
kroniky, dárky k životním jubileím členů apod.),
*09.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub důchodců v Trutnově, IČ 69153531, Procházkova 818, Trutnov,
dle předloženého vzoru.
RM_2017-298/6
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Bezpečně na silnicích o.p.s.
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s převzetím záštity nad projektem „Na kole jen s přilbou“ pro rok 2017 pořádaný neziskovou organizací Bezpečně na silnicích o.p.s., Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec 2.
neschvaluje
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Bezpečně na silnicích o.p.s., Valdštejnská 381/6,
460 01 Liberec 2, na účel určený v individuálně podané žádosti – částečná úhrada výdajů spojených s vytvořením informačních materiálů a pořízením reflexních předmětů, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2017-299/6
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) – TŠ BONIFÁC, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 Kč pro TŠ BONIFÁC, z.s., IČ 26638347, Cesta Osvobození 712, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 11. ročníku pěvecké soutěže "ČESKO ZPÍVÁ" 2017,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TŠ BONIFÁC, z.s., IČ 26638347, Cesta Osvobození 712,
542 33 Rtyně v Podkrkonoší, dle předloženého znění.
RM_2017-300/6
Způsob výběru poskytovatele investičního úvěru
rada města
schvaluje
*01.01*
způsob výběru poskytovatele investičního úvěru dle předloženého návrhu.
stanovuje
*02.01*
základní parametry, úvěrové podmínky a minimální rozsah požadované nabídky dle předloženého
návrhu.
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RM_2017-301/6
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – VOJENSKÁ VOZIDLA TRUTNOV z.s.
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro VOJENSKÁ VOZIDLA TRUTNOV z.s., IČ 03830322,
Horní Promenáda 352, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4 Ostatní dotace výše nedefinované – úhrada výdajů spojených s propagací 4. ročníku přehlídky vojenských vozidel a technik,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro VOJENSKÁ VOZIDLA TRUTNOV z.s., IČ 03830322, Horní Promenáda 352, Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2017-302/6
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Junák – český skaut, z.s.
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Junák – český skaut, z.s., IČ 00409430, Senovážné
náměstí 977/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4 Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 9. ročníku skautského
festivalu „Obrok 2017“,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Junák – český skaut, z.s., IČ 00409430, Senovážné náměstí 977/24,
Nové Město, 110 00 Praha 1, dle předloženého znění.
RŮZNÉ
RM_2017-303/6
VZ "Výměna střešní krytiny na budově Národního domu v Trutnově" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna střešní krytiny na budově
Národního domu v Trutnově“, systémové číslo VZ: P17V00000032,
*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, Vlastimil Grof a Mgr. Lucie
Vlková,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, Michal Šubrt, Ing. Miroslav Franc,
Ing. David Jelínek, 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 rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
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RM_2017-304/6
VZ "Pokládka asfaltobetonových směsí 2017 - 2018" – zadávací podmínky
rada města
souhlasí
*01.01*
s vypsáním výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Pokládka asfaltobetonových
směsí 2017 - 2018“, systémové číslo VZ: P17V00000024,
*01.02*
se zadávacími podmínkami k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
s okruhem dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04
se jmenováním komise pro otevírání obálek ve složení:
členové: Ing. Hana Horynová, Ing. Lumír Labík, Kateřina Racková,
náhradníci: Mgr. Tomáš Hendrych, Miroslav Hejna, Richard Beran,
*01.05*
se jmenováním hodnotící komise ve složení:
členové: Ing. Hana Horynová, Mgr. Pavel Káňa, Michal Šubrt, Kateřina Racková, Ing. Lumír Labík,
náhradníci: Mgr. Tomáš Hendrych, MgA. Libor Kasík, Bc. Martin Mečíř, Mgr. Marek Hlíza, Miroslav
Hejna,
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.
RM_2017-305/6
Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon B2-E – vícepráce a méněpráce č. 2
rada města
schvaluje
*01.01*
vícepráce a méněpráce dle předloženého návrhu k investiční akci „Zateplení ZŠ Mládežnická –
pavilon B2, C, D, E.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit na schválené vícepráce a méněpráce uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, firmou STYLBAU, s.r.o., Pardubická
118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové.
RM_2017-306/6
Rekonstrukce ulice Skřivánčí – smlouva na přeložku kabelů NN a VN
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie s provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s., v předloženém znění.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, dle předloženého znění.
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RM_2017-307/6
Rekonstrukce ulice Skřivánčí – změna svítidel veřejného osvětlení
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu ceny svítidel veřejného osvětlení z výbojkového na LED ve výši + 36.714,00 Kč bez DPH
k investiční akci „Rekonstrukce ulice Skřivánčí".
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice.
RM_2017-308/6
VZ "Výměna střešní krytiny Městské galerie v Trutnově"
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna střešní krytiny Městské
galerie v Trutnově“, systémové číslo VZ: P17V00000037,
*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, Vlastimil Grof a Mgr. Lucie
Vlková,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, Michal Šubrt, Ing. Miroslav Franc,
Mgr. Lucie Pangrácová, 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 rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2017-309/6
Logo „Trutnov město sportu“
rada města
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím loga „Trutnov město sportu“ spolkem Dělnická tělovýchovná jednota Trutnov z.s.
RM_2017-310/6
Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu“ mezi Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR a městem Trutnovem v navrženém znění.
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pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění uzavření smlouvy.
RM_2017-311/6
Trutnovský den pro rodinu – logo, znak a záštita
rada města
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím loga a znaku města Trutnova realizátory akce „Trutnovský den pro rodinu“,
která se uskuteční v pátek 19.05.2017, od 09:00 do 17:00, na Krakonošově náměstí, dle předloženého návrhu,
*01.02*
s poskytnutím záštity města Trutnova nad výše uvedenou akcí.
RM_2017-312/6
Náplň oddělení přestupků
rada města
souhlasí
*01.01*
s jednáním o prodloužení veřejnoprávní smlouvy s městysem Mladé Buky o zajišťování výkonu
některých úkolů podle zákona o obecní policii – měření rychlosti projíždějících vozidel do
30.09.2018,
*02.01*
s přípravou podkladů pro veřejnou zakázku na měření rychlosti vozidel v letech 2018-2023,
*02.02*
s tím, že se na oddělení přestupků dvě pracovní místa změní z doby určité na dobu neurčitou
a u dvou pracovních míst se prodlužuje doba jejich zřízení do 31.03.2019.
nesouhlasí
*03.01*
s jednáním o uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Úpice o výkonu části přenesené působnosti ve věcech přestupků dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
RM_2017-313/6
Petice – komunikace Na Terase, Horní Staré Město
rada města
bere na vědomí
*01.01*
petici obyvatel, ve které žádají o provedení rekonstrukce komunikace Na Terase v Horním Starém
Městě.
schvaluje
*01.02*
text odpovědi na petici, ve které žádají o provedení rekonstrukce komunikace Na Terase v Horním
Starém Městě.
RM_2017-314/6
Změna člena Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek
rada města
bere na vědomí
*01.01*
zánik členství pana Tomáše Ryšavého v Komisi pro bezpečnost a veřejný pořádek Rady města
Trutnova.
jmenuje
*02.01*
členem Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek Rady města Trutnova pana Viléma Farského.
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RM_2017-315/6
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*01.01*
panu
prodej květin a sazenic pro jarní výsadby pod podloubím
od 01.04.2017 do 30.06.2017,
*01.02*
pan
prodej jarního zboží (květiny a dekorace) od 03.04.2017 do 31.05.2017 na podloubí před obchodem
.
ukládá
*02.01*
Ing. Kopeckému, vedoucímu Živnostenského odboru MěÚ, informovat žadatele o rozhodnutí rady
města.
Termín: 29.03.2017
RM_2017-316/6
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 10.04.2017 od 15:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

L. S.
Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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