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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
Žádná usnesení ke kontrole
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-376/8
st. p.
, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
01.01
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání – pozemek st. p.
, jehož
součástí je stavba bez čp./č. e. (stavba občanského vybavení) v obci Trutnov, v k. ú. Volanov, panu
Č
, na dobu určitou od 01.06.2017 do 31.05.2022, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování chovu vepřů. Nájemce provede
na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že
v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy, obsahující
zejména výši nabízeného nájemného, do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě je
i pan
oprávněn svou nabídku případně ještě navýšit. Nájemce bude poté vybrán dle
výše nabídnutého nájemného. Nepodá-li nabídku žádný zájemce o pronájem a nedojde-li ani
k navýšení původně nabízeného nájemného panem
, bude jako nájemce doporučen radě města pan
(s tím, že jím nabízené nájemné není nižší než nájemné v daném
místě a čase obvyklé).
RM_2017-377/8
Dlouhá čp. 644
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 644 Dlouhá ul. v Trutnově–HSM, umístěné v 1. NP o celkové výměře 115,80 m2 (zádveří 9,00 m2, prostor cukrárny
64,70 m2, WC návštěvníků – ženy + imobilní 2,45 m2, WC návštěvníků – muži 4,20 m2, sklad
9,60 m2, sklad obalů 0,55 m2, sklad odpadků 1,30 m2, přípravna zmrzliny 15,50 m2, WC personálu
+ úklid. nika 3,05 m2, šatna + denní místnost personálu 5,45 m2) společnosti PRATR a. s.,
IČ 25265687, na dobu určitou do 31.05.2022, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování cukrárny a pekárny. Nájemce provede na vlastní náklady
úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení
nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno.

Stránka 5 z 30

RM 2017-378/8
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města udělit souhlas s převodem pronájmu prostor sloužících podnikání
v čp.
ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 69,20 m2 (1 prodej2
na 33,10 m , 2 sklady o výměře 31,50 m2, soc. zařízení o výměře 4,60 m2) ze stávajícího nájemce
pana
, na paní
, za stejných
smluvních podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od
23.05.2017, za účelem zřízení kavárny s květinářstvím. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-379/8
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání o celkové výměře
25,80 m2 v objektu čp.
v Trutnově, umístěných ve 3. NP (učebna č. 9) na dobu
určitou 5 let se zájemcem paní
za nájemné ve výši
20.400,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je výtvarný ateliér.
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 nebytových 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 2017-380/8
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp.
v Trutnově umístěných v 1. NP o celkové výměře 38,78 m2 (1 prodejna 36,74 m2,
1 výloha 2,04 m2) na dobu určitou 5 let, se zájemcem
, za nájemné ve výši 96.000,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je obchod s oblečením.
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,
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- pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční
nárůst
cenové
hladiny.
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RM 2017-381/8
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících 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
, za nájemné ve výši 117.012,00 Kč/rok, za movitý majetek ve výši 4.840,00 Kč/rok vč. DPH, na dobu určitou
do 30.09.2024, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování rychlého občerstvení v kiosku č. 2 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.
RM_2017-382/8
Areál PKS Bojiště v Trutnově (krátkodobý pronájem)
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem pozemků v areálu PKS Bojiště v Trutnově společnosti Obscene Extreme s. r. o.,
IČ 04754808, v termínu od 03.07.2017 do 10.07.2017 za účelem konání festivalu Obscene Extreme vol. 19 za nájemné ve výši 150.000,00 Kč vč. DPH. Nájemce dále uhradí náklady spojené
s užíváním pronajatých prostor (spotřebu elektrické energie, vodné a stočné) za období od
03.07.2017 do 10.07.2017. Předmětem pronájmu jsou pozemky o celkové výměře 31 524,00 m2:
pozemek p. p. 1793/1 o výměře 27 519,00 m2, pozemek p. p. 2497 o výměře 926,00 m2, pozemek
p. p. 1801/2 o výměře 740,00 m2, pozemek p. p. 1801/5 o výměře 99,00 m2 a pozemek
p. p. 1801/4 o výměře 1 881,00 m2, pozemek st. p. 2509 o výměře 90,00 m2, jehož součástí je budova bez čp./č. e. (stavba občanského vybavení), pozemek st. p. 2510 o výměře 93,00 m2, jehož
součástí je budova bez čp./č. e. (stavba občanského vybavení), pozemek st. p. 3653 o výměře
59,00 m2, jehož součástí je budova bez čp./č. e. (stavba občanského vybavení), pozemek
st. p. 4814 o výměře 17,00 m2, jehož součástí je budova bez čp./č. e. (stavba občanského vybavení) a část pozemku p. p. 2512 o výměře cca 100,00 m2 (plocha před vstupní branou), vše v obci
a k. ú. Trutnov, v části obce Horní Předměstí.
NEBYTOVÉ PROSTORY – RŮZNÉ
RM_2017-383/8
rada města
bere na vědomí
*01.01*
zpětvzetí žádosti pana

, na pronájem prostor sloužících podnikání v ul.
v Trutnově ze dne 21.03.2017.

souhlasí
02.01
s vrácením kauce na pronájem prostor sloužících podnikání v čp.
ve výši 47.000,00 Kč na účet žadatele.
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POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-384/8
st. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat st. p.
(132,00 m2) a p. p.
(218,00 m2) v k. ú. Starý
Rokytník manželům
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
schvaluje
*02.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene na st. p.
(132,00 m2) a p. p.
(218,00 m2) v k. ú.
Starý Rokytník ve prospěch města Trutnova za účelem umístění stožáru veřejného osvětlení
a provozování horního kabelového vedení veřejného osvětlení.
RM_2017-385/8
p. p. 1460/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města bezúplatně převést p. p. 1460/3 (25,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
ve vlastnictví města Trutnova na Královéhradecký kraj. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
RM_2017-386/8
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 2 roky panu
jako manipulační plochu za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
RM_2017-387/8
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 2 roky panu
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2017-388/8
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 2 roky panu
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2017-389/8
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část plochy na vývěsní desce na části p. p.
(cca 1,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou paní
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k umístění smutečních oznámení za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok + DPH.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-390/8
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(20,00 m2), p. p.
(10,00 m2) a části p. p.
(cca 5,00 m2)
v k. ú. Trutnov manželům
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_2017-391/8
p. p.
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit směnu části 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.
Směna proběhne bez finančního vyrovnání.
RM_2017-392/8
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 140,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město do spoluvlastnictví panu
a panu
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.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-393/8
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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_2017-394/8
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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_2017-395/8
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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_2017-396/8
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 41,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
2
z toho 31,00 m 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_2017-397/8
p. p.
, k. ú. Libeč
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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_2017-398/8
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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) s tím, že nesmí být zamezen průchod
chodců.
RM_2017-399/8
p. p. 2064/6, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2064/6 (141,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Žižkova, společnosti STATING s. r. o.,
k uskladnění stavebního materiálu za účelem zateplení domu čp. 429-430 na dobu určitou, a to do
30.04.2017 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2017-400/8
st. p. 1290 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
bere na vědomí
*01.01*
podnájem prostor sloužících jako restaurace, skládek a sociální zařízení na st. p. 1290 (88,80 m2)
a prostor vedle restaurace na p. p. 179/1 (70,00 m2) vše k. ú. Poříčí u Trutnova třetímu subjektu na
dobu delší 29 dnů s tím, že veškeré získané finanční prostředky v souvislosti s provozováním
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předmětu výpůjčky od třetích osob budou použity na podporu sportovní činnosti Fotbalového klubu
Poříčí u Trutnova, z.s. a o tyto finance budou sníženy dotace na činnost FK Pořičí poskytované
městem Trutnovem.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2017-401/8
p. p. 2208/7 a p. p. 2208/10, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části 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_2017-402/8
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p.
(15,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Polská, panu
k umístění
lešení za účelem opravy fasády domu čp.
na dobu určitou, a to od 01.05.2017 do 30.06.2017.
RM_2017-403/8
p. p. 1983/12, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 1983/12 (50,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého, společnosti STAVEBNĚ
DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o., k umístění lešení za účelem opravy a nátěru fasády domu
čp. 387-389 na dobu určitou, a to od 02.05.2017 do 02.06.2017.
RM_2017-404/8
část p. p. 237/25, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s poskytnutím výpůjčky části 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.
RM_2017-405/8
p. p. 923/2 a p. p. 986, k. ú. Bojiště u Trutnova
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. 923/2 a p. p. 986
v k. ú. Bojiště u Trutnova v celkovém rozsahu cca 130,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2
+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-406/8
p. p. 1978/3 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti SLEZAN HOLDING, a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodního řadu a dešťové kanalizace na části p. p. 1978/3,
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p. p. 1815/2 a p. p. 1979 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu cca 59,00 m2. Jednotková
cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
RM_2017-407/8
p. p. 2215/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti BSSHOP, s. r. o., spočívajícího
v právu uložení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky a přeložky horkovodu na části
p. p. 2215/1 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 37,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2
+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-408/8
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující st. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova
v majetku pana
spočívajícího v právu uložení a provozování elektrického
kabelu na části p. p.
v k. ú. Bojiště u Trutnova v celkovém rozsahu cca 16,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-409/8
p. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatné služebnosti cesty a stezky na části p. p.
v k. ú. Voletiny k panující p. p.
v k. ú. Voletiny v majetku paní
v celkovém rozsahu 15,00 m2. Jed2
notková cena činí 33,33 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněná.
RM_2017-410/8
p. p. 2656/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti HD internet, s. r. o., spočívajícího
v právu uložení a provozování chrániček pro optický kabel na části p. p. 2656/1, p. p. 2656/27,
p. p. 2656/28, p. p. 2656/29, p. p. 2656/99, p. p. 2656/100, p. p. 2656/383, p. p. 2656/419
a p. p. 2832 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 4 824,00 m2 za jednorázovou úplatu ve výši
10.000,00 Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit poskytnutí veřejné podpory v režimu de minimis ve výši 766.153,00 Kč, resp. ve výši rozdílu mezi běžnou cenu věcného břemene dle předloženého materiálu vč. DPH a jeho sjednanou
cenou ve výši 10.000,00 Kč + DPH pro společnost HD internet, s. r. o.
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BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-411/8
Pořadník na sociální byty na rok 2017
rada města
nesouhlasí
*01.01*
se zařazením pana
na pořadník sociálních bytů na rok 2017.
RM_2017-412/8
Přidělení bytu na jméno –
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením nájemní smlouvy na byt
, Trutnov, č. b. 2, 1. podlaží o vel. 1 + 1
s panem
, trv. bytem
, Trutnov na dobu neurčitou za měsíční nájemné 2.944,00 Kč s délkou prvního platebního období nájemného 12 měsíců.
RM_2017-413/8

, č. b. 2
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese
dě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
o vel. 1 + 2, standardní byt
Měs. nájemné
8.225,00 Kč
7.500,00 Kč
5.200,00 Kč

1.
2.
3.
(vrátí byt 1 + 2)
4.
5.
6.

5.150,00 Kč
5.060,00 Kč
4.900,00 Kč

, č. b. 2, 2. podlaží o vel. 1 + 2 na zákla-

Délka 1. platebního období
7 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
16 měsíců
12 měsíců
12 měsíců

Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
RM 2017-414/8
, č. b. 2
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese
výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:

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

o vel. kk + 1, standardní byt
1.
2.
3.
4.

Délka 1. platebního období
240 měsíců
192 měsíců
62 měsíců
35 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.
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souhlasí
*02.0*
s vyřazením pana
řízení na nájem bytu

a paní
o vel. kk + 1.

RM_2017-415/8
Žádost o zapůjčení holobytu –
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s přidělením holobytu

pro pana

RM_2017-416/8
Žádost o zapůjčení holobytu –
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s přidělením holobytu

pro pana

RM_2017-417/8
Žádost o zapůjčení holobytu –
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s přidělením holobytu

pro paní

s nabídkou 180 měsíců z výběrového

.

.

MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2017-418/8
MEBYS Trutnov s.r.o. – Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací
platbě za jeho výkon
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho
výkon, uzavřené mezi městem Trutnovem a společností MEBYS Trutnov s.r.o., dne 21.12.2012,
v předloženém znění.
RM_2017-419/8
Jednání Pracovní skupiny pro využití kulturního střediska na Bojišti
rada města
bere na vědomí
*01.01*
zápis z jednání Pracovní skupiny pro využití kulturního střediska na Bojišti.
RM_2017-420/8
Vrácení parkovného
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s vrácením 135,00 Kč, tj. rozdílu částky mezi parkovným pro auto a parkovým pro autobus, paní
.
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RM_2017-421/8
Pozemky – minimální nájemné
rada města
souhlasí
*01.01*
s úpravou nájemného za pronájem pozemků v nájemních smlouvách pro nově uzavírané smlouvy
(dodatky) s účinností od 01.05.2017 v minimální výši 300,00 Kč/rok.
RM_2017-422/8
Nájemné za pronájem pozemků
rada města
souhlasí
*01.01*
s úpravou nájemného za pronájem pozemků v nájemních smlouvách pro nově uzavírané smlouvy
a dodatky ke smlouvám s účinností od 01.05.2017 dle předloženého znění.
RM_2017-423/8
VZ "Kemp Dolce – Rekonstrukce finské chatky č. 26" – schválení výsledku
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Kemp Dolce – Rekonstrukce finské chatky
č. 26“, systémové č. VZ: P17V00000052, konkrétně účastníka č. 2 – Stavby Volanov s.r.o.,
Na Statku 31, Volanov, 541 01 Trutnov, IČ 01562681, nabídková cena 660.779,00 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. Stavby Volanov s.r.o., Na Statku 31, Volanov, 541 01 Trutnov, IČ 01562681,
2. INFRASTAV, s.r.o., Elektrárenská 537, 541 01 Trutnov, IČ 27511677.
pověřuje
*02.01*
Ing. Hojného, vedoucího Odboru majetku města, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
Ing. Hojného, vedoucího Odboru majetku 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.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-424/8
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 1
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změny rozpočtu města Trutnova na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 1.
RM_2017-425/8
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč) – Bene Dance Art Team, z.s.
rada města
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 42.600,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z.s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 123, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních or-
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ganizací – částečná úhrada výdajů spojených s pohybovým a technickým rozvojem, zkvalitnění
výuk, pořádání soutěží, reprezentace Trutnova a ČR, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2017-426/8
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 12.200,00 Kč pro Klub českých turistů, odbor Trutnov, IČ 72073624, Úpská 549, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním pochodů "První jarní kilometry", "Za Trutnovským drakem", "Memoriál Miroslava Petiry", "100 Podkrkonoším", pravidelných výletů a uspořádáním výroční konference odboru KČT,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub českých turistů, odbor Trutnov, IČ 72073624, Úpská 549, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 12.200,00 Kč pro TJ Jiskra Libeč z.s., IČ 15037541, Královecká 87, Libeč, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2017 (účast v okresním přeboru, odměny rozhodčím, organizace soutěží, údržba a provoz areálu, praní dresů),
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Libeč z.s., IČ 15037541, Královecká 87, Libeč, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.760,00 Kč pro TJ Jiskra Libeč z.s., IČ 15037541, Královecká 87, Libeč,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada
výdajů spojených s pronájmem tělocvičny v Základní škole, Trutnov, V Domcích 488 a v Základní
škole, Trutnov, R. Frimla 816,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Libeč z.s., IČ 15037541, Královecká 87, Libeč, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 16.800,00 Kč pro TJ Poříčí u Trutnova, IČ 60153504, Trutnov, na účel
v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů
spojených s činností klubu v roce 2017,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Poříčí u Trutnova, IČ 60153504, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro pana
, Trutnov, na
účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou na nadcházející Mistrovství světa v atletice vozíčkářů v Londýně 2017,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
Trutnov, dle předloženého
vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro pana
, Trutnov,
na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada
výdajů spojených se startovným a dopravou na závody světového a evropského poháru a České
Enduro série,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s.,
IČ 47463384, 5. května 512, 542 24 Svoboda nad Úpou, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 15. ročníku Mistrovství
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Královéhradeckého kraje v parkurovém skákání v roce 2017 a odst. 1.4. Dotace na vrcholový
a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí na Mistrovství České
republiky v parkurovém skákání v roce 2017, náklady na trenéra, ubytování, ustájení koní, dopravu
a startovné na kvalifikační závody,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s., IČ 47463384, 5. května 512,
542 24 Svoboda nad Úpou, dle předloženého vzoru,
*08.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč pro TJ UŠO Královéhradecko sever, z.s., IČ 27003183,
Za Školou 178, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním akce "Šipkohraní" 2017,
*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ UŠO Královéhradecko sever, z.s., IČ 27003183, Za Školou 178,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*09.01*
poskytnutí dotace ve výši 2.000,00 Kč pro Mateřskou školu, Základní školu a Praktickou školu,
Trutnov, IČ 70841179, Horská 160, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže – částečná úhrada výdajů spojených s přeborem speciálních škol
a dětských výchovných zařízení ve vybíjené,
*09.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Mateřskou školu, Základní školu a Praktickou školu, Trutnov,
IČ 70841179, Horská 160, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*10.01*
poskytnutí dotace ve výši 12.000,00 Kč pro Školní sportovní klub AŠSK při Gymnáziu Trutnov,
pobočný spolek, IČ 70925178, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst.
1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s účastí basketbalového družstva dívek na republikovém finále AŠSK ČR (doprava, ubytování),
*10.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Školní sportovní klub AŠSK při Gymnáziu Trutnov, pobočný spolek,
IČ 70925178, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*11.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Okresní radu Asociace školních sportovních klubů
České republiky Trutnov, pobočný spolek, IČ 70925160, Tichá 523, Trutnov, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním
okresního a krajského kola ve šplhu a okresního, krajského kola a republikového finále v aquatlonu
ZŠ a SŠ – "Velká cena Trutnova ve šplhu" – pronájem sportovišť, logistické zajištění akce, nákup
cen (medaile, poháry, diplomy a věcné ceny),
*11.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Okresní radu Asociace školních sportovních klubů České republiky
Trutnov, pobočný spolek, IČ 70925160, Tichá 523, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*12.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro „Nadační fond pro děti“, IČ 47463791, Mládežnická 536, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů na pořízení dresů a sportovního oblečení, cestovné, startovné a sportovní licence pro oddíl „AKROBATICKÝ ROKENROL a ZUMBA a HIP-HOP ReBels Team Trutnov“
v roce 2017 a částečná úhrada výdajů na pořízení dresů, účasti na soustředěních, dopravu a startovné, pořízení audiotechniky pro oddíl „DRAK AND ROLL – akrobatický rokenrol“ v roce 2017,
*12.02*
veřejnoprávní smlouvu pro „Nadační fond pro děti“, IČ 47463791, Mládežnická 536, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*13.01*
poskytnutí dotace ve výši 2.000,00 Kč pro Český bridžový svaz, IČ 00443000, Italská 209/17,
120 00 Praha 2, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s účastí na bridžových turnajích po celé ČR v roce 2017
a odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – úhrada výdajů spojených s pořádáním 34. ročníku celostátního bridžového turnaje "Sněžka 2017",
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*13.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Český bridžový svaz, IČ 00443000, Italská 209/17, 120 00 Praha 2, dle
předloženého vzoru,
*14.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro 1. Krkonošský curlingový klub, z.s., IČ 64202844, Krakonošovo nám. 132, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2017,
*14.02*
veřejnoprávní smlouvu pro 1. Krkonošský curlingový klub, z.s., IČ 64202844, Krakonošovo
nám. 132, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*15.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.600,00 Kč pro Powerteam Trutnov, z.s., IČ 22732250, Křižíkova 551,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2017 (doprava, startovné, ubytování, výživové
doplňky) a s pořízením sportovního vybavení a pomůcek,
*15.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Powerteam Trutnov, z.s., IČ 22732250, Křižíkova 551, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*16.01*
poskytnutí dotace ve výši 24.480,00 Kč pro Powerteam Trutnov, z.s., IČ 22732250, Křižíkova 551,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada
výdajů spojených s úhradou nájemného a energií za užívání oddílové posilovny,
*16.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Powerteam Trutnov, z.s., IČ 22732250, Křižíkova 551, Trutnov, dle
předloženého vzoru.
RM_2017-427/8
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč)
rada města
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 56.400,00 Kč pro TJ Poříčí u Trutnova, IČ 60153504, Trutnov, na jiný
účel – údržba sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s opravou a udržovacími pracemi na
sportovním zařízení a vybavení kuželny, opravou střechy a interiéru, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Powerteam Trutnov, z.s., IČ 22732250, Křižíkova 551,
Trutnov, na jiný účel – údržba sportovišť – úhrada výdajů spojených se zateplením cvičebních
prostor posilovny, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2017-428/8
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 278.400,00 Kč pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu v roce 2017 a pořádáním venkovních a halových turnajů a soustředěních mládežnických kategorií v roce 2017,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 115.000,00 Kč pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport
– částečná úhrada výdajů souvisejících s účastí jednotlivých týmů v nejvyšší žákovské lize, výdaje
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*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 49.500,00 Kč pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny v Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536, v Základní škole, Trutnov, V Domcích 488 a v Základní škole, Trutnov, Komenského 399,
*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 27.800,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Bohuslavice nad
Úpou, IČ 60153661, čp. 1, 542 32 Bohuslavice, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na
činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s pořízením vybavení, startovné v soutěžích, odměny rozhodčím, přestupy,
*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Bohuslavice nad Úpou,
IČ 60153661, čp. 1, 542 32 Bohuslavice, dle předloženého vzoru,
*05.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 2.520,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Bohuslavice nad
Úpou, IČ 60153661, čp. 1, 542 32 Bohuslavice, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na
refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny v Základní
škole, Trutnov 3, Náchodská 18,
*05.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Bohuslavice nad Úpou,
IČ 60153661, čp. 1, 542 32 Bohuslavice, dle předloženého vzoru,
*06.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Bohuslavice nad
Úpou, IČ 60153661, čp. 1, 542 32 Bohuslavice, na jiný účel – údržba sportovišť – částečná úhrada
výdajů spojených s celoroční údržbou travnatého fotbalového hřiště a okolí, údržbou objektu šaten
(drobné opravy), závlahového systému (servis, náhradní díly) a údržbou zahradního zařízení (traktor, sekačka, křovinořez),
*06.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Bohuslavice nad Úpou,
IČ 60153661, čp. 1, 542 32 Bohuslavice, dle předloženého vzoru,
*07.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 144.800,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov,
z.s., IČ 43463045, K Běluňce 18, Studenec, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace
na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností florbalového oddílu/klubu FBC Trutnov a činností Rytířů Trutnov (florbal, baseball, slowpitch), startovným, cestovným, ubytováním a hráčskými licencemi ČFBU, částečná úhrada výdajů spojených
s pořádáním turnajů Rytířů Trutnov a spolupořádáním příměstských táborů a tradičního turnaje
v bee-ballu 1.-4. tříd pořádaných ve spolupráci se SVČ Trutnov (zapůjčení sportovních pomůcek
a ceny do soutěže),
*07.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Studenec, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*08.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, Studenec, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na
vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených se zvýšením úrovně tréninkových jednotek (školení trenérů) a podporou hráčů umístěných ve sportovních Akademiích (doprava
a účast v Akademiích),
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*08.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Studenec, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*09.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 123.300,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov,
z.s., IČ 43463045, K Běluňce 18, Studenec, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace
na refundace nájemného – částečná úhrada nájmů ve sportovních zařízeních v roce 2017,
*09.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Studenec, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*10.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, Studenec, Trutnov, na jiný účel – údržba sportovišť – úhrada výdajů
spojených s údržbou areálu Bohuslavická/Mánesova v průběhu jarních, letních a podzimních měsíců (pohonné hmoty, elektrické energie, nátěry kovových a dřevěných konstrukcí, výměna
ochranných sítí, oprava oplocení, opravy a údržba traktoru, čištění WC),
*10.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Studenec, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*11.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 170.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní
akce – částečná úhrada výdajů spojených s účastí na mezinárodním závodu v obřím slalomu
v Peci pod Sněžkou v roce 2017 a s pořádáním 33. ročníku Velké ceny města Trutnova v plavání,
62. ročníku Krkonošské 70, 25. ročníku závodu "Trutnovský triatlon 2017" a 18. ročníku mezinárodního turnaje v basketbalu,
*11.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*12.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a
výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí sportovců na vrcholových akcích v roce 2017,
*12.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*13.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 1.460.200,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností oddílů a pořádáním akcí jednotlivými oddíly TJ LOKOMOTIVA Trutnov v roce 2017, částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 32. ročníku sportovního příměstského tábora pro děti "Léto s Lokomotivou",
53. ročníku Trutnovských slalomů – veřejných postupových závodů ve vodním slalomu, zimního
Mistrovství ČR staršího žactva v plavání v Trutnově, krajského přeboru žactva a dorostu v plavání
v Trutnově, účastí na 7 silničních cyklistických závodech 20. ročníku seriálu vrchařské ligy se zaměřením na kategorie mládeže a vyhlašováním nejlepších sportovců Lokomotivy Trutnov,
*13.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*14.01*
schválit poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 167.944,00 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 – částečná úhrada doplatku refundace nájemného spojeného s užíváním sportovní haly Základní školy, Trutnov, Komenského 399, basketbalovým ligovým týmem
žen za období 06-12/2016,
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*14.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*15.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 716.400,00 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 – částečná úhrada výdajů spojených s užíváním sportovních zařízení v roce 2017 (Základní škola, Trutnov, Komenského 399, Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816, Základní škola,
Trutnov, V Domcích 488, Sportovní centrum Sokolovna, Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí
325),
*15.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*16.01*
schválit poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 270.000,00 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 – částečná úhrada výdajů spojených s užíváním sportovní haly Základní školy, Trutnov, Komenského 399, basketbalovým ligovým týmem žen pro rok 2017,
*16.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*17.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 12.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, na jiný účel – údržba sportovišť – revize na nové loděnici
v roce 2017,
*17.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*18.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 26.800,00 Kč pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov,
sportovní hřiště, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností fotbalového klubu pro rok 2017,
*18.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*19.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 9.180,00 Kč pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov,
sportovní hřiště, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny pro FK Sokol Volanov,
*19.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*20.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 70.000,00 Kč pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov,
sportovní hřiště, Trutnov, na jiný účel – údržba sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených
s údržbou travnaté plochy fotbalového stadionu, volejbalového hřiště a okolních ploch, údržbou
a drobnými nátěry (branky, střídačky),
*20.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*21.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 130.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397,
Žižkova 457, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním sportovních akcí v roce 2017 – MS v silovém trojboji,
HIGHLANDERS NIGHT VI. a MČR v Team GYM,
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*21.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Žižkova 457, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*22.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 370.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397,
Žižkova 457, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu a pořádáním sportovních
akcí jednotlivými oddíly v roce 2017 a odst. 1.5. Dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže –
částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním pohybové a relaxační aktivity "TRUTNOVSKÝ
KAPŘÍK III.", "SPV Mikulášské cvičení" a III. ročníku plaveckých závodů MP "Vánoční Kapřík",
*22.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Žižkova 457, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*23.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Žižkova 457, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport
– částečná úhrada výdajů spojených s účastí na MČR, ME, MS či světových pohárech juniorských
a seniorských reprezentantů ve sportovních oddílech (sportovní gymnastika, silový trojboj, muay
thai, krasobruslení),
*23.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Žižkova 457, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*24.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 218.790,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397,
Žižkova 457, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– částečná úhrada výdajů za pronájem sportovních zařízení v roce 2017 (Sportovní centrum SOKOLOVNA, Posilovna "Pasáž", Posilovna Olymp, Základní škola, Trutnov, Komenského 399,
městský stadion, krytý bazén),
*24.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Žižkova 457, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*25.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 48.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Žižkova 457, Trutnov, na jiný účel – údržba sportovišť – částečná úhrada výdajů na provoz a údržbu
veřejného sportoviště „VLČKA TRAILS“ bikepark v roce 2017,
*25.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Žižkova 457, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*26.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 95.600,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s.,
IČ 47467061, Poříčí, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2017,
*26.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s., IČ 47467061, Poříčí,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*27.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s.,
IČ 47467061, Poříčí, Trutnov, na jiný účel – údržba sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených
s údržbou areálu – údržba travnaté plochy a kabin, zavlažování hřiště, údržba víceúčelového hřiště,
*27.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s., IČ 47467061, Poříčí,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*28.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná
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úhrada výdajů spojených s pořádáním 2. ročníku běžeckého závodu "Olfin Car Trutnovský půlmaraton",
*28.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*29.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 140.400,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2017, pořádáním závodů "Memoriál Květy Lelkové", "Trutnovská Krakonošova 12", "Středeční žákovské kritérium" a přípravou
a účastí sportovců na vrcholových akcích v roce 2017,
*29.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*30.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 65.400,00 Kč pro Yetti Club Trutnov, z.s., IČ 70147612, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2017 a pořádáním 25. ročníku republikového závodu ve sportovním lezení mládeže "Čertova stěna 2017",
*30.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Yetti Club Trutnov, z.s., IČ 70147612, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*31.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 71.800,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností oddílů softballu, rekreačních
sportů a nohejbalu (cestovní náklady, pronájmy zařízení, nákup sportovního náčiní) a pořádáním
sportovních akcí v roce 2017,
*31.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*32.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s působením softballového oddílu v ligové soutěži v sezoně 2016/2017 (doprava, ubytování),
*32.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*33.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 36.000,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny v Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536, Základní škole, Trutnov, V Domcích 488 a v Základní škole, Trutnov, Komenského 399,
*33.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré Město
681, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*34.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 256.200,00 Kč pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu, přípravou a účastí sportovců na vrcholových
akcích v roce 2017 a s pořádáním dvou jednodenních turnajů pro nejmenší hráče na zimním stadionu v Trutnově (medaile, poháry, diplomy, upomínkové předměty),
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*34.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*35.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 120.400,00 Kč pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Maxima
Gorkého 38, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2017 (provoz klubu, pořádání
výcvikových táborů a soustředění, školení trenérů, startovné, doprava, ubytování, účast na seminářích, pořizování výstroje, tréninkových pomůcek, propagace klubu, odměny trenérům a cvičitelům, nákup cen, ozvučení),
*35.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Maxima Gorkého 38, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*36.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 34.110,00 Kč pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Maxima
Gorkého 38, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny, dojo, šaten a sociálních zařízení v Základní škole kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38,
*36.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Maxima Gorkého 38, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2017-429/8
Udělení sportovních cen města Trutnova za rok 2016
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
udělit sportovní ceny města Trutnova za rok 2016 dle přílohy č. 2.
*02.01*
schválit ocenění prvních tří nejlepších sportovců v kategorii Nejlepší mládežnický sportovec města
Trutnova do 18 let.
RM_2017-430/8
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč), Smlouva o zajištění provozu Kaple sv. Jana Křtitele
– SBTS Klub vojenské historie Trutnov, p.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč pro SBTS Klub vojenské historie, p.s.,
IČ 70954739, Horní Žďár 7, 544 66 Hajnice, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti, tj. na úhradu výdajů souvisejících se zajištěním provozu Kaple sv. Jana Křtitele (osobní náklady pracovníků) a se spoluprací při přípravách oslav výročí bitvy u Trutnova 27.06.1866, Dnů
evropského dědictví a Silvestrovského ohňostroje, v letech 2017, 2018, 2019,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SBTS Klub vojenské historie, p.s., IČ 70954739, Horní Žďár 7,
544 66 Hajnice, v předloženém znění,
*02.01*
schválit smlouvu o zajištění provozu Kaple sv. Jana Křtitele v předloženém znění.
RM_2017-431/8
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Spolek občanů KLÍČ, z.s., IČ 65715403, Slovanské
nám. 165, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.2. Dotace na prevenci kriminality – čás-
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tečná úhrada výdajů souvisejících s pořádáním akcí pro děti ze sociálně slabých rodin v roce 2017
– jednodenní výlety, víkendové pobyty, letní dětský tábor,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Spolek občanů KLÍČ, z.s., IČ 65715403, Slovanské nám. 165, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 20.000,00 Kč pro ABLE mateřská škola a znalecká
a realitní a.s., IČ 27529410, Náchodská 162, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4.
Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s organizací programu
všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku "PÁTEČNÍ SPORŤÁČEK" v rámci celorepublikového projektu Česko se hýbe – Děti na startu v roce 2017,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a.s., IČ 27529410, Náchodská 162, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2017-432/8
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Letecký klub ultralehkého létání v Trutnově
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Letecký klub ultralehkého létání v Trutnově,
IČ 69155771, Na Statku 31, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše
nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 12. ročníku leteckého dne v Trutnově,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Letecký klub ultralehkého létání v Trutnově, IČ 69155771,
Na Statku 31, Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2017-433/8
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (do 50.000,00 Kč) – MOST KE VZDĚLÁNÍ-BRIDGE TO EDUCATION, z.s.
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro MOST KE VZDĚLÁNÍ-BRIDGE TO EDUCATION, z.s.,
IČ 26998262, čp. 202, 512 37 Benecko, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace
na ostatní činnosti v sociální oblasti – úhrada výdajů spojených s pořádáním akce „Trutnovský den
pro rodinu“ – pronájem stánků pro organizace, úhrada služeb (doprava, ozvučení), propagace, tisk
propagačních materiálů, publikační činnost,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro MOST KE VZDĚLÁNÍ-BRIDGE TO EDUCATION, z.s., IČ 26998262,
čp. 202, 512 37 Benecko, dle předloženého znění.
RŮZNÉ
RM_2017-434/8
Regenerace MPZ Trutnov – rozdělení dotací MK ČR a města v roce 2017
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR a poskytnutí dotace
z rozpočtu města v roce 2017, obojí dle předloženého návrhu.
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RM_2017-435/8
Oprava podloubí v MPZ Trutnov – rozdělení dotací soukromým vlastníkům
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit jednorázovou dotaci z rozpočtu města soukromému vlastníku domu v MPZ Trutnov pro rok
2017 z Programu o poskytování dotací na opravu podloubí dle předloženého návrhu.
RM_2017-436/8
Smlouva o dílo na akci "Oprava chodníků ul. Polská" – Technické služby Trutnov s.r.o.
rada města
souhlasí
*01.01*
s předloženou smlouvou o dílo na akci „Oprava chodníků ul. Polská“.
RM_2017-437/8
VZ "Výměna střešní krytiny na budově Národního domu v Trutnově" – schválení výsledku
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení k veřejné zakázce „Výměna střešní
krytiny na budově Národního domu v Trutnově“, systémové č. VZ: P17V00000032, konkr. účastníka č. 3 – Tomáš Padevěd – POKLEM, Dukelská 2267, Dvůr Králové nad Labem, IČ 69870438,
a to z důvodu nesplnění požadavků zadavatele na kvalifikaci,
*01.02*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Výměna střešní krytiny na budově Národního
domu v Trutnově“, konkrétně účastníka č. 4 – GOS CZ, Skřivánčí 958, 541 01 Trutnov,
IČ 28812191, nabídková cena 3.859.899,95 Kč včetně DPH k realizaci zakázky,
*01.03*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. GOS CZ, Skřivánčí 958, 541 01 Trutnov, IČ 28812191,
2. Jiří Semerád, UNISPED, Babí 143, 541 01 Trutnov, IČ 45961310,
3. TESMEN, spol. s r.o., Olešnice 191, 549 41 Červený Kostelec, IČ 45537232.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, pro případ, že by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele a k zajištění uzavření
smlouvy s účastníkem druhým v konečném pořadí; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu
všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.
RM_2017-438/8
Záštita, znak a logo města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím znaku a loga města Trutnova VČTV s.r.o., Semtín 80, 533 53 Pardubice,
*01.02*
s bezplatným použitím loga města Trutnova paní
na plakátech akce „Trutnovský majáles 2017“,
*01.03*
s poskytnutím záštity města Trutnova nad akcí „Trutnovský majáles 2017“.
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RM_2017-439/8
Kulturní cena města Trutnova za rok 2016
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
udělit Kulturní cenu města Trutnova in memoriam
, pedagogovi a hudebnímu skladateli, který byl výraznou osobností regionální kultury a významně přispěl k rozvoji
trutnovské kultury po roce 1946, kdy přišel do Trutnova.
RM_2017-440/8
Veřejnoprávní smlouvy na činnost městské policie – nenavýšení poplatku o inflační nárůst
rada města
souhlasí
*01.01*
s návrhem, že nebude na základě veřejnoprávních smluv uzavřených s městy Janské Lázně, Pec
pod Sněžkou, Svoboda nad Úpou, Rtyně v Podkrkonoší, Žacléř a Úpice, městysi Černý Důl, Mladé
Buky a obcemi Chotěvice, Malá Úpa, Lampertice, Bernartice, Zlatá Olešnice, Královec, Malé Svatoňovice, Velké Svatoňovice, Staré Buky, Vlčice a Suchovršice a dodatků č. 1 s městy Úpice
a Rtyně v Podkrkonoší navýšena částka za 1 hodinu činnosti strážníka MP Trutnov, dále částka za
každý kilometr jízdy vozidly MP Trutnov a za pořizování obrazového záznamu z veřejného prostranství dle oficiálně vyhlášené míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu
spotřebitelských cen ke konci předchozího kalendářního roku podle údajů Českého statistického
úřadu za rok 2016.
RM_2017-441/8
Veřejnoprávní smlouva na činnost městské policie
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy s městem Úpice dle předloženého návrhu.
RM_2017-442/8
Obecně závazná vyhláška města Trutnova o nočním klidu
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vydat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu dle předloženého návrhu.
RM_2017-443/8
Organizační záležitosti MěÚ
rada města
schvaluje
*01.01*
Ing. Petra Seidela do funkce zástupce vedoucího Odboru Kancelář MěÚ s účinností od
24.04.2017,
*01.02*
Mgr. Jiřího Ratajíka do funkce zástupce vedoucího Odboru správního s účinností od 24.04.2017,
*01.03*
PhDr. Hynka Beneše do funkce zástupce vedoucího Odboru výstavby s účinností od 24.04.2017.
RM_2017-444/8
Marketingový plán města Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit Marketingový plán města Trutnova v předloženém znění.
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RM_2017-445/8
Organizační záležitosti MěÚ – Organizační řád MěÚ Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
upravenou organizační strukturu Městského úřadu Trutnov s celkovým počtem zaměstnanců 208
s účinností od 01.05.2017,
*01.02*
organizační řád Městského úřadu Trutnov s účinností od 01.05.2017.
RM_2017-446/8
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek, Odborný poradní sbor pro názvosloví
rada města
odvolává
*01.01*
k 30.04.2017 z funkce tajemnice komise Rady města Trutnova pro bezpečnost a veřejný pořádek
paní Janu Krejdlovou,
*01.02*
k 30.04.2017 z funkce tajemníka Odborného poradního sboru pro názvosloví Rady města Trutnova
Ing. Güntera Fiedlera.
jmenuje
*02.01*
od 01.05.2017 tajemnicí komise Rady města Trutnova pro bezpečnost a veřejný pořádek paní Jitku Mühlovou,
*02.02*
od 01.05.2017 tajemníkem Odborného poradního sboru pro názvosloví pana Vlastimila Grofa.
RM_2017-447/8
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na úterý 09.05.2017 od 15:00 v zasedací místnosti č. 301
MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta
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