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Usnesení z roku 2016
2016-1326/24
02.01 – Přijetí dotace na mikroprojekt „Krajina domova a její příběhy“ – posun
termínu na 22.05.2017

NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-448/9
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp.
ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 66,30 m2 (prodejna 42,70 m2, výloha
1,30 m2, sklad 15,50 m2, šatna 4,90 m2 a WC 1,90 m2) na dobu určitou 5 let se zájemcem panem
Č
, za nájemné ve výši 111.501,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je zřízení obchodu pro elektronické cigarety, RC modely, hračky a modelářské
potřeby.
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_2017-449/9
rada města
schvaluje
*01.01*
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uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp.
v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 204,58 m2 (kancelář 4,30 m2, sklad
2
21,67 m , lednice 10,66 m2, sociální zařízení – předsíň 1,17 m2, sociální zařízení – záchod s chodbou 2,51 m2, zádveří prodejny 6,36 m2, prodejna 106,35 m2, přístavek – sklad 38,83 m2, přístavek
– 2 místnosti 5,04 m2 a 7,69 m2) na dobu určitou 5 let se zájemcem panem
Č
, za nájemné ve výši 150.000,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým
je zřízení prodeje smíšeného zboží (potraviny, domácí potřeby, drogerie).
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_2017-450/9
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp.
ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 47,70 m2 (1 prodejna 18,40 m2,
1 výloha 0,30 m2, 1 sklad 27,00 m2 a 1 WC 2,00 m2) na dobu od 01.05.2017 do 30.04.2022 se zájemcem paní
, za nájemné ve výši 72.972,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování prodejny ovoce a zeleniny.
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_2017-451/9
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v ul.
v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 35,50 m2 (1 místnost v zadní části
domu) na období od 01.04.2017 do 31.03.2022 se zájemcem paní
,
za nájemné ve výši 39.440,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je šicí dílna.
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.

Stránka 5 z 22

POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-452/9
p. p. 1417 a p. p. 40/12, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout plochu na zábradlí stojícím na části p. p. 1417 (0,75 m2
pohledové plochy) a plochy na zábradlí stojícím na části p. p. 40/12 (0,75 m2 pohledové plochy)
vše v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 3 roky společnosti Pneuservis u Tašíka, s. r. o.,
k umístění dvou reklamních plachet (každá o pohledové ploše 0,75 m2) za nájemné ve výši
1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok + DPH.
RM_2017-453/9
p. p.
a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města směnit část p. p.
(cca 34,00 m2), část p. p.
(189,00 m2)
a část st. p.
(4,00 m2) v majetku pana
za část p. p.
(cca 227,00 m2)
v majetku města Trutnova, vše v k. ú. Poříčí u Trutnova. Směna proběhne bez finančního vyrovnání. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
schvaluje
*02.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na p. p.
(cca 237,00 m2), na části
p. p.
(celkem cca 57,00 m2) a na části st. p.
(cca 4,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
v majetku pana
v k. ú. Poříčí u Trutnova, za následujících podmínek:
- pozemky budou užívány výhradně za účelem výstavby chodníku a chodníkového přejezdu
v ul. Petříkovická,
- veškeré práce bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- stavba chodníku a chodníkového přejezdu bude v majetku města Trutnova (stavebníka),
- město Trutnov po dokončení výše uvedené stavby a po geodetickém zaměření vyzve k majetkoprávnímu vypořádání k částem pozemků dotčeným trvalým záborem (cca 227,00 m2), a to
nejdéle do 90 dnů po kolaudaci,
- stavba bude vybudována nejpozději do 31.12.2019.
RM_2017-454/9
p. p. 632/2 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města směnit část p. p. 632/2 (cca 2,00 m2), část p. p. 632/4 (cca
47,00 m2), část st. p. 146/4 (cca 1,00 m2), část st. p. 146/3 (cca 7,00 m2), část p. p. 632/3
(cca 45,00 m2) a část p. p. 632/1 (cca 2,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku spol.
DESPED, s. r. o. a MILCOM a. s., za část p. p. 626/2 (cca 44,00 m2) v majetku města Trutnova,
vše v k. ú. Poříčí u Trutnova. Směna proběhne s finančním vyrovnáním za rozdílnou výměru za
cenu dle znaleckého posudku v místě a čase obvyklou. Náklady spojené s převodem hradí město
Trutnov.
schvaluje
*02.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 632/2 (celkem 4,00 m2), části
p. p. 632/4 (celkem 56,00 m2), části st. p. 146/4 (celkem cca 6,00 m2), části st. p. 146/3 (celkem
cca 10,00 m2), části p. p. 632/3 (cca 45,00 m2) a části p. p. 632/1 (cca 20,00 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova v majetku společností DESPED, s. r. o. a MILCOM a. s., za následujících podmínek:
- pozemky budou užívány výhradně za účelem výstavby chodníku a nástupiště v ul. Petříkovická,
- veškeré práce bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- stavba chodníku a nástupiště bude v majetku města Trutnova (stavebníka),
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- město Trutnov po dokončení výše uvedené stavby a po geodetickém zaměření vyzve k majetkoprávnímu vypořádání k částem pozemků dotčeným trvalým záborem (cca 104,00 m2), a to
nejdéle do 90 dnů po kolaudaci,
- stavba bude vybudována nejpozději do 31.12.2019.
RM_2017-455/9
část p. p. 108/3 a část p. p. 2994, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města směnit část p. p. 108/3 (cca 72,00 m2) v k. ú. Trutnov v majetku
města Trutnova za část p. p. 2994 (cca 102,00 m2) v k. ú. Trutnov v majetku společnosti DAMPING spol. s r.o., s doplatkem za rozdílnou výměru ve výši 1.600,00 Kč/m2 a s tím, že náklady
spojené s převodem budou hrazeny každou stranou z jedné poloviny (tj. GP, kolek).
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-456/9
p. p. 282/5 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup části p. p. 282/5 (cca 7,00 m2) a části p. p. 632/6 (cca 23,00 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova od společnosti ČEZ, a. s., za cenu dle znaleckého posudku v místě a čase obvyklou
(stavba nebude součástí ocenění). Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
schvaluje
*02.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu k části p. p. 282/5 (celkem 22,00 m2) a části
p. p. 632/6 (celkem 53,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku společnosti ČEZ a. s., za následujících podmínek:
- pozemky budou užívány výhradně za účelem výstavby chodníku a chodníkového přejezdu
v ul. Petříkovická,
- veškeré práce bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- stavba chodníku a chodníkového přejezdu bude v majetku města Trutnova (stavebníka),
- město Trutnov po dokončení výše uvedené stavby a po geodetickém zaměření vyzve k majetkoprávnímu vypořádání k částem pozemků dotčeným trvalým záborem (cca 30,00 m2), a to
nejdéle do 90 dnů po kolaudaci,
- stavba bude vybudována nejpozději do 31.12.2019.
RM_2017-457/9
p. p. 632/14 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup části p. p. 632/14 (cca 15,00 m2) a části st. p. 146/2 (cca 0,50 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova v majetku spol. DESPED, s. r. o., za cenu dle znaleckého posudku v místě a čase obvyklou. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
schvaluje
*02.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 632/14 (cca 15,00 m2) a části
st. p. 146/2 (cca 0,50 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku společností DESPED, s. r. o., za následujících podmínek:
- pozemky budou užívány výhradně za účelem výstavby chodníku a nástupiště v ul. Petříkovická,
- veškeré práce bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- stavba chodníku a nástupiště bude v majetku města Trutnova (stavebníka),
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- město Trutnov po dokončení výše uvedené stavby a po geodetickém zaměření vyzve k majetkoprávnímu vypořádání k částem pozemků dotčeným trvalým záborem (cca 15,50 m2), a to
nejdéle do 90 dnů po kolaudaci,
- stavba bude vybudována nejpozději do 31.12.2019.
RM_2017-458/9
p. p. , k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 30,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník panu
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2, jako přístupovou cestu. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-459/9
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 12,00 m2) a části p. p.
(cca 13,00 m2) v k. ú. Trutnov
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.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-460/9
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p.
(408,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let panu
k umístění dvou mobilních staveb (kurník a králíkárna) celkem 6,00 m2 za nájemné ve výši
10,00 Kč/m2/rok a 402,00 m2 k chovu drobného zvířectva (zázemí) za nájemné ve výši
1,00 Kč/m2/rok s tím, že bude po dobu nájmu pozemek oplocen. Jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Není povoleno kácení. Žadatel může jen
prořezat podrosty.
RM_2017-461/9
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p
(2 002,00 m2) a p. p.
(260,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na dobu neurčitou
panu
k pastvě ovcí za nájemné ve výši 0,10 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba
či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-462/9
p. p.
, k. ú. Volanov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 60,00 m2) v k. ú. Volanov na dobu neurčitou panu
k sečení trávy za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů
musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2017-463/9
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 12,00 m2 – jedno parkovací místo) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou panu
k parkování a stání vozidla taxislužby za nájemné ve výši
2
600,00 Kč/m /rok.
RM_2017-464/9
p. p. 147, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 147 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, nábřeží Václava Havla, společnosti SIAM evolution s. r. o. (MASÁŽE), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 25.05.2017
do 24.05.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-465/9
st. p. 17, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 17 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, společnosti SUNNY ONLINE, s. r. o. (SMĚNÁRNA), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
16.05.2017 do 13.04.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem
smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 17 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 14.04.2017 do 15.05.2017 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-466/9
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(2,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, paní
, k vystavení zboží před prodejnou na dobu určitou, a to
od 16.05.2017 do 31.12.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem
smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p.
(2,00 m2) v k. ú. Trutnov v ter2
mínu od 01.04.2017 do 15.05.2017 ve výši 3,00 Kč/m /den.
RM_2017-467/9
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul.
, panu
k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
16.05.2017 do 19.03.2018 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem
smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 1983/12 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov
v termínu od 20.03.2017 do 15.05.2017 ve výši 2,00 Kč/m2/den.
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RM_2017-468/9
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(4,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul.
, panu
, k umístění dvou stolků a čtyř židlí pro venkovní posezení před vinotékou na
dobu určitou, a to od 01.06.2017 do 30.09.2017 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den s tím, že bude
provoz zahrádky ukončen ve 21:45.
RM_2017-469/9
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/2 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti DALITEX
TRADE s. r. o. (POTRAVINY), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
16.05.2017 do 31.03.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem
smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/2 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov
v termínu od 01.04.2017 do 15.05.2017 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-470/9
p. p. 1486/15, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 1486/15 (388,00 m2) v k. ú. Trutnov společnosti Lesy a parky Trutnov s.r.o., na dobu neurčitou za účelem udržování lesní pěšiny za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok.
RM_2017-471/9
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(190,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova panu
na dobu
neurčitou, z toho 165,00 m2 jako zahradu za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok a 25,00 m2 k sečení
a údržbě za 0,20 Kč/m2/rok.
RM_2017-472/9
Prominutí úhrady nájemného
rada města
souhlasí
*01.01*
s prominutím úhrady nájemného za rok 2017 ve výši 210,00 Kč paní
(nájemní
smlouva č.
) z důvodu nemožnosti užívat pozemek (stavební práce na silnici Petříkovická).
Nájemce ručí za uvedení pozemku do původního stavu.
RM_2017-473/9
p. p. 3173 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením podnájemní smlouvy na pronájem části p. p. 3173 (cca 1 567,00 m2), části
p. p. 2085/3 (cca 119,00 m2) a části p. p. 2087/2 (cca 77,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou
1 rok mezi společností Protivítr-invest s. r. o. a společností Continental Automotive Czech Republic
s. r. o., za účelem zřízení dočasného parkoviště pro osobní automobily zaměstnanců za nájemné
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ve výši 50.000,00 Kč/měsíc po dobu 12 měsíců s tím, že budou na pozemcích provedeny stavební
úpravy v předloženém rozsahu (odstranění náletů, úklid stavební suti, odpadů a hutnění štěrkodrtí). V případě ukončení nájmu nebudou náklady na stavební úpravy (zhodnocení pozemku) hrazeny městem Trutnovem.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2017-474/9
p. p. 2227/3 a p. p. 2213/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2227/3 (28,00 m2) a části p. p. 2213/1 (12,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská
a Krakonošovo náměstí, společnosti GOS cz s. r. o., k umístění lešení za účelem opravy střechy
domu čp. 73 na dobu určitou, a to od 30.05.2017 do 30.06.2017.
RM_2017-475/9
p. p. 2213/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2213/3 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Školní, Střední průmyslové škole, Trutnov,
Školní 101, k umístění prezentačního stojanu typu „A“ za účelem zveřejňování konání dnů otevřených dveří, výsledků přijímacího řízení a inzerce volných pracovních míst na dobu určitou 1 rok,
a to od 10.05.2017 do 09.05.2018.
RM_2017-476/9
p. p. 272/6, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 272/6 (cca 16,00 m2)
v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku společnosti EXPRES MENU s. r. o., za následujících podmínek:
- pozemek bude užíván výhradně za účelem opravy odvodňovacího proužku účelové komunikace,
- veškeré práce bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- provedené úpravy na pozemku nebudou součástí pozemku,
- stavba bude vybudována nejpozději do 31.12.2019.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-477/9
V. Nezvala čp. 281, č. b. 1
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, V. Nezvala čp. 281, č. b. 1,
1. podlaží o vel. kk + 1 (kuchyňský kout 1,84 m2, 1. pokoj 14,77 m2, předsíň 1,63 m2, koupelna
+ WC 2,25 m2, spíž 0,36 m2 a sklep 5,94 m2), topení dálkové. Minimální měsíční nájemné
1.397,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, vařič, vodoměr SV a měřidlo tepla, karma. Orientační výše zálohy na
služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, úklid 80,00 Kč/byt,
domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/osoba, teplo 800,00 Kč/byt,
domovní služby 20,00 Kč/osoba a komín 40,00 Kč/průduch.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního plateb-
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ního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
RM_2017-478/9
V. Nezvala čp. 281, č. b. 10
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, V. Nezvala čp. 281, č. b. 10,
4. podlaží o vel. 1 + 3 (kuchyň 8,49 m2, 1. pokoj 12,92 m2, 2. pokoj 9,27 m2, 3. pokoj 19,56 m2,
předsíň 4,27 m2, koupelna 2,81 m2, WC 1,13 m2, spíž 0,36 m2 a sklep 5,94 m2), topení dálkové.
Minimální měsíční nájemné 3.406,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, vodoměr SV a měřidlo tepla, karma. Orientační výše zálohy na
služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, úklid 80,00 Kč/byt,
domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/osoba, teplo 800,00 Kč/byt,
domovní služby 20,00 Kč/osoba a komín 40,00 Kč/průduch.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
RM_2017-479/9
Barvířská čp. 27, č. b. 3
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Barvířská čp. 27, č. b. 3, 1. podlaží o vel. 1 + 1 (kuchyň 12,56 m2, 1. pokoj 21,65 m2, předsíň 2,85 m2, koupelna + WC 3,25 m2
a komora 1,42 m2), topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné 2.380,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, bojler, plynový kotel, digestoř a vodoměr SV. Orientační výše
zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, úklid
80,00 Kč/byt, domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/osoba, domovní služby 20,00 Kč/osoba a komín 40,00 Kč/průduch.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
RM_2017-480/9
Barvířská čp. 27, č. b. 5
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Barvířská čp. 27, č. b. 5, 2. podlaží o vel. 1 + 1 (kuchyň 23,05 m2, 1. pokoj 20,55 m2, předsíň 3,00 m2, koupelna + WC 4,16 m2,
komora 0,90 m2 a lodžie 2,38 m2), topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné
3.043,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, bojler, plynový kotel, digestoř a vodoměr SV. Orientační výše
zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, úklid
80,00 Kč/byt, domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/osoba, domovní služby 20,00 Kč/osoba a komín 40,00 Kč/průduch.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.

Stránka 12 z 22

RM_2017-481/9
Krakonošovo nám. čp. 124, č. b. 1
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. čp. 124,
č. b. 1, 2. podlaží o vel. 1 + 2 (kuchyň 8,00 m2, 1. pokoj 22,95 m2, 2. pokoj 11,44 m2, předsíň
7,95 m2, koupelna 4,72 m2, WC 0,97 m2), topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné
2.972,00 Kč.
V bytě je kombinovaný plynový kotel, kuchyňská linka a vodoměr. 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, domovní služby 20,00 Kč/osoba, komín 40,00 Kč/průduch.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2017-482/9
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Městský stadion – úprava tribuny” – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Městský stadion – úprava tribuny“,
*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 ve složení: Ing. Petr Gaisler, Ing. Jiří Drašar, Ing. Dana Linhartová a náhradnice
paní Kateřina Konrádová, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Radek Hojný, Ing. Petr Gaisler, Ing. Ivo
Petera, Ing. Jiří Drašar a náhradnice Ing. Dana Linhartová, k provádění běžných úkonů v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou
mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení a k posouzení, zda jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní důvody vyloučení účastníků výběrového
řízení, to vše včetně všech úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že u účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků
výběrového řízení navržených komisí k vyloučení z účasti ve výběrovém řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny obligatorní důvody k jejich vyloučení z účasti ve výběrovém řízení.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k rozhodování o vysvětlování, změnách
či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2017-483/9
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava fasád Krakonošovo nám. 15 a 16, Trutnov” – zadávací
podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
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vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava fasád Krakonošovo
nám.
15
a
16,
Trutnov“,
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*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 ve složení: Ing. Petr Gaisler, Ing. Jiří Drašar, Ing. Dana Linhartová a náhradnice
paní Kateřina Konrádová, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Radek Hojný, Ing. Petr Gaisler, Ing. Ivo
Petera, Ing. Jiří Drašar a náhradnice Ing. Dana Linhartová, k provádění běžných úkonů v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou
mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení a k posouzení, zda jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní důvody vyloučení účastníků výběrového
řízení, to vše včetně všech úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že u účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků
výběrového řízení navržených komisí k vyloučení z účasti ve výběrovém řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny obligatorní důvody k jejich vyloučení z účasti ve výběrovém řízení.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k rozhodování o vysvětlování, změnách
či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2017-484/9
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava sportovišť 2017” – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava sportovišť 2017“,
*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 ve složení: Ing. Petr Gaisler, Ing. Jiří Drašar, Ing. Dana Linhartová a náhradnice
paní Kateřina Konrádová, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Radek Hojný, Ing. Petr Gaisler, Ing. Ivo
Petera, Ing. Jiří Drašar a náhradnice Ing. Dana Linhartová, k provádění běžných úkonů v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou
mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení a k posouzení, zda jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní důvody vyloučení účastníků výběrového
řízení, to vše včetně všech úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že u účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků
výběrového řízení navržených komisí k vyloučení z účasti ve výběrovém řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny obligatorní důvody k jejich vyloučení z účasti ve výběrovém řízení.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., 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_2017-485/9
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava podloubí Havlíčkova čp. 6 a 12, Trutnov“ – schválení
výsledku
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava podloubí Havlíčkova čp. 6 a 12, Trutnov” rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky pro jednotlivé pododdíly, kterou je nabídka uchazeče:
Havlíčkova 6 – 1a) výměna dlažby:
, s nabídkovou cenou
134.093,00 Kč bez DPH
1b) oprava kamenných prvků:
s nabídkovou
cenou 37.400,00 Kč bez DPH
1c) výmalba podloubí:
Č
, s nabídkovou cenou 122.298,00 Kč bez DPH
Havlíčkova 12 – 2a) výměna dlažby:
, s nabídkovou cenou
260.018,00 Kč bez DPH
2b) oprava kamenných prvků:
s nabídkovou
cenou 362.000,00 Kč bez DPH
2c) výmalba podloubí:
Č
, s nabídkovou cenou 156.258,00 Kč bez DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek pro jednotlivé pododdíly
takto:
Havlíčkova 6 – 1a) výměna dlažby
1.
, s nabídkovou cenou
134.093,00 Kč bez DPH
2.
, s nabídkovou cenou
138.116,00 Kč bez DPH
3.
, s nabídkovou cenou
147.502,00 Kč bez DPH
1b) oprava kamenných prvků
1.
, s nabídkovou cenou
37.400,00 Kč bez DPH
2.
, s nabídkovou cenou
48.000,00 Kč bez DPH
3. CH+K, Dvůr Králové n. Labem, IČ 14518139, s nabídkovou cenou 50.000,00 Kč bez DPH
1c) výmalba podloubí
1.
Č
, s nabídkovou cenou 122.298,00 Kč bez DPH
2.
, s nabídkovou cenou
133.480,00 Kč bez DPH
3.
, s nabídkovou cenou
138.520,00 Kč bez DPH
Havlíčkova 12 – 2a) výměna dlažby
1.
, s nabídkovou cenou
2.
, s nabídkovou cenou
3.
, s nabídkovou cenou
2b) oprava kamenných prvků
1.
, s nabídkovou cenou
2.
, s nabídkovou cenou
3. CH+K, Dvůr Králové n. Labem, IČ 14518139, s nabídkovou cenou
2c) výmalba podloubí
1.
, s nabídkovou cenou
2.
, s nabídkovou cenou
3.
, s nabídkovou cenou

260.018,00 Kč bez DPH
267.818,00 Kč bez DPH
286.020,00 Kč bez DPH
362.000,00 Kč bez DPH
452.000,00 Kč bez DPH
480.000,00 Kč bez DPH
156.258,00 Kč bez DPH
163.200,00 Kč bez DPH
168.450,00 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*
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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_2017-486/9
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Výměna oken památková zóna 2017“ – schválení výsledku
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Výměna oken památková zóna 2017” rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky pro jednotlivé bytové domy, přičemž nejvhodnější nabídkou je:
pro dům Krakonošovo nám. 67 – nabídka uchazeče DAKO spol. s r.o., Libňatov, IČ 47453443,
s nabídkovou cenou 1.653.510,00 Kč bez DPH
pro dům Krakonošovo nám. 121 – nabídka uchazeče
,
s nabídkovou cenou 940.116,00 Kč bez DPH
pro dům Krakonošovo nám. 132 – nabídka uchazeče DAKO spol. s r.o., Libňatov, IČ 47453443,
s nabídkovou cenou 811.565,00 Kč bez DPH
pro dům Bulharská 64 – nabídka uchazeče
,
s nabídkovou cenou 272.337,00 Kč bez DPH
pro dům Na Vrchu 152 – nabídka uchazeče
,
s nabídkovou cenou 674.715,00 Kč bez DPH
pro dům Bulharská 142 – nabídka uchazeče
s nabídkovou cenou 285.019,00 Kč bez DPH
pro dům Na Struze 159 – nabídka uchazeče DAKO spol. s r.o., Libňatov, IČ 47453443,
s nabídkovou cenou 770.070,00 Kč bez DPH
pro dům Havlíčkova 6 – nabídka uchazeče
,
s nabídkovou cenou 133.800,00 Kč bez DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek pro jednotlivé bytové domy
takto:
Krakonošovo nám. 6
1. DAKO spol. s r.o., Libňatov, IČ 47453443, s nabídkovou cenou 1.653.510,00 Kč bez DPH
2.
Č
, s nabídkovou cenou
1.802.697,00 Kč bez DPH
Krakonošovo nám. 121
1.
, s nabídkovou cenou
940.116,00 Kč bez DPH
2. DAKO spol. s r.o., Libňatov, IČ 47453443, s nabídkovou cenou
980.350,00 Kč bez DPH
Krakonošovo nám. 132
1. DAKO spol. s r.o., Libňatov, IČ 47453443, s nabídkovou cenou
811.565,00 Kč bez DPH
2.
, s nabídkovou cenou
836.780,00 Kč bez DPH
3.
, s nabídkovou cenou
870.847,00 Kč bez DPH
Bulharská 64
1.
, s nabídkovou cenou
272.337,00 Kč bez DPH
2. DAKO spol. s r.o., Libňatov, IČ 47453443, s nabídkovou cenou
290.200,00 Kč bez DPH
3.
Č
, s nabídkovou cenou
299.300,00 Kč bez DPH
Na Vrchu 152
1.
, s nabídkovou cenou
674.715,00 Kč bez DPH
2.
s nabídkovou cenou
687.390,00 Kč bez DPH
Bulharská 142
1.
, s nabídkovou cenou
285.019,00 Kč bez DPH
2. DAKO spol. s r.o., Libňatov, IČ 47453443, s nabídkovou cenou
295.650,00 Kč bez DPH
Na Struze 159
1. DAKO spol. s r.o., Libňatov, IČ 47453443, s nabídkovou cenou
770.070,00 Kč bez DPH
2.
Č
, s nabídkovou cenou
799.830,00 Kč bez DPH
3.
, s nabídkovou cenou
807.111,00 Kč bez DPH
Havlíčkova 6
1.
s nabídkovou cenou
133.800,00 Kč bez DPH
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2.
3.

, s nabídkovou cenou
, s nabídkovou cenou

140.780,00 Kč bez DPH
147.350,00 Kč bez DPH
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pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy
s vybranými dodavateli; 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.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-487/9
Investiční úvěr – výběr poskytovatele
rada města
schvaluje
*01.01*
výběr poskytovatele investičního úvěru – Komerční banku a.s.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gerega, vedoucího Odboru finančního, jednáním s Komerční bankou a.s., o přípravě návrhu
úvěrové smlouvy.
RŮZNÉ
RM_2017-488/9
VZ "Výměna střešní krytiny Městské galerie v Trutnově" – schválení výsledku
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Výměna střešní krytiny Městské galerie v Trutnově“, systémové číslo VZ: P17V00000037, konkrétně účastníka č. 4 – GOS CZ, Skřivánčí 958,
541 01 Trutnov, IČ 28812191, nabídková cena 713.900,00 Kč včetně DPH k realizaci zakázky,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. GOS CZ, Skřivánčí 958, 541 01 Trutnov, IČ 28812191,
2.
3.
4. 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.
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RM_2017-489/9
VZ "Přestavba stacionáře v Trutnově" – schválení výsledku
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Přestavba stacionáře v Trutnově“, systémové
číslo VZ: P16V00000141, konkrétně účastníka č. 2. – STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.,
IČ 64255352, nabídková cena 4.540.647,00 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., IČ 64255352,
2. BAK stavební společnost, a.s., IČ 28402758.
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_2017-490/9
VZ "Pokládka asfaltobetonových směsí 2017-2018" – schválení výsledku
rada města
souhlasí
*01.01*
s rozhodnutím o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Pokládka asfaltobetonových směsí 20172018“, systémové číslo VZ: P17V00000024, konkrétně účastníka č. 1. – REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ 64824781, za nabídkovou cenu v Kč bez DPH za m2:
tloušťka 5 cm
258,00
tloušťka 6 cm
168,00
tloušťka 7 cm
192,50
tloušťka 8 cm
228,00
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ 64255352,
2. STRABAG a.s., IČ 60838744,
3. M-Silnice a.s., IČ 42196868,
4. EUROVIA CS a.s., IČ 45274924.
pověřuje
*02.01*
Ing. Labíka, jednatele Technických služeb Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících,
zejména tedy oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
Ing. Labíka, jednatele Technických služeb 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 konečném pořadí; toto pověření zahrnuje též oprávnění
k podpisu všech souvisejících písemností.
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RM_2017-491/9
Logo a záštita města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím loga města Trutnova na propagačních materiálech, plakátech a letácích
třetího ročníku Prezentace středních škol a zaměstnavatelů,
*01.02*
s poskytnutím záštity starosty města Trutnova nad třetím ročníkem Prezentace středních škol
a zaměstnavatelů,
*01.03*
s poskytnutím záštity starosty města Trutnova nad celostátním setkáním skautů starších 15 let
„Obrok17“.
RM_2017-492/9
Pořízení DHMM – Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
rada města
souhlasí
*01.01*
se záměrem Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536, pořídit dlouhodobý hmotný movitý majetek, tj. dvouplášťový kotel elektrický ELR 301 a vypalovací keramickou pec Kittec Hobby CBN line
200 S, dle předloženého návrhu.
RM_2017-493/9
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
rada města
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 03.05.2017 k podaným žádostem o umístění v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) a ke změnám na pořadníku žadatelů dle
předloženého návrhu,
*01.02*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v DPS dle předloženého návrhu.
RM_2017-494/9
Výroční zpráva MěÚ Trutnov za rok 2016
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výroční zprávu Městského úřadu Trutnov za rok 2016.
RM_2017-495/9
Útvar interního auditu a kontroly
rada města
potvrzuje
*01.01*
platnost jmenovacího dekretu starosty města Trutnova Mgr. Ivana Adamce z 13.01.2003, kterým
byla do funkce vedoucí útvaru interního auditu jmenována Ing. Silvie Plšková (roz. Schrötterová).
RM_2017-496/9
Podněty z kulturní komise a komise pro bezpečnost a veřejný pořádek
rada města
bere na vědomí
*01.01*
doporučení Kulturní komise Rady města Trutnova zvážit přesunutí festivalu Pivofest z Krakonošova náměstí na jiné vhodné místo pro konání takové akce, např. do areálu Bojiště,
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*01.02*
usnesení Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek Rady města Trutnova pod č. 2017-1/2 týkající
se schválení návrhu na přesun festivalu Pivofest z Krakonošova náměstí do areálu na Bojišti.
pověřuje
*02.01*
Ing. Hojného, vedoucího Odboru majetku města, jednáním s pořadatelem festivalu Pivofest ve věci
přesunu místa konání akce Pivofest do areálu na Bojišti od roku 2018.
RM_2017-497/9
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 22.05.2017 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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