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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-561/11
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
v Trutnově umístěné v suterénu budovy (s vchodem z ul.
) o celkové výměře 46,29 m2
2
2
2
(vstupní zádveří 5,34 m , kavárna 25,52 m , WC hosté 2,55 m , šatna personálu 4,49 m2, zázemí
kavárny 8,39 m2) paní
Č
na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování vinotéky a doplňkového prodeje.
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.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-562/11
Na Lukách čp. 432
rada města
souhlasí
*01.01*
se záměrem nájemce MEBYS Trutnov s.r.o., uzavřít podnájemní smlouvu na prostory sloužící
podnikání v čp. 432 v ul. Na Lukách v Trutnově (budova krytého bazénu), umístěné ve 2. NP: kancelář (1 místnost) o celkové výměře 12,87 m2 do společného podnájmu se spolkem TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965 a pobočným spolkem Krajský svaz ČSPS – Královéhradecký
kraj, se sídlem Na Lukách 432, 541 01 Trutnov, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši
3.630,00 Kč/rok, včetně DPH, vždy za období od 01.09.-30.06. (nájemné bude hrazeno měsíčně
v období od 01.09. do 30.06. v daném kalendářním roce), včetně možnosti uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování kanceláře spolku.
NEBYTOVÉ PROSTORY – RŮZNÉ
RM_2017-563/11
Upuštění od vymáhání nevymahatelné pohledávky (RADA GLASS s. r. o.)
rada města
bere na vědomí
*01.01*
zánik pohledávky vůči dlužníkovi společnosti RADA GLASS, IČ 25255487, ve výši 101.743,97 Kč
s úrokem z prodlení ve výši 2.914,00 Kč za užívání prostor sloužících podnikání v čp. 55 Bulharská
ul. v Trutnově z důvodu zrušení konkurzu a výmazu společnosti z obchodního rejstříku.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-564/11
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 135,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek
v Trutnově k parkování. Náklady spojené s převodem
hradí kupující. Zveřejnění záměru bude zasláno paní
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RM_2017-565/11
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části p. p.
(cca 40,00 m2) v k. ú. Trutnov
s manž.
za následujících podmínek:
- pozemek bude užíván výhradně za účelem vybudování dlážděné komunikace k p. p.
v k. ú. Trutnov,
- veškeré práce bude provádět stavebník na vlastní náklady,
- provedené úpravy na pozemku budou součástí pozemku,
- stavba bude vybudována nejpozději do 31.12.2018.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 40,00 m2) v k. ú. Trutnov manž.
a
jako přístupovou cestu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-566/11
p. p. 1417 a p. p. 40/12, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení č. 2016-1064/20 ze dne 24.10.2016 nebylo realizováno z důvodů na straně společnosti STAVMAT STAVEBNINY a. s.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout plochu na zábradlí stojícím na části p. p. 1417 (cca
1,00 m2 pohledové plochy) a plochy na zábradlí stojícím na p. p. 40/12 (cca 1,00 m2 pohledové
plochy) vše v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 3 roky společnosti DRAKON dům reklamy
s. r. o., k umístění dvou směrových tabulí (každá o pohledové ploše 1,00 m2) za nájemné ve výši
1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok + DPH.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-567/11
část p. p. 108/3 a část p. p. 2994, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit směnu části p. p. 108/3 (cca 72,00 m2) 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).
RM_2017-568/11
st. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej st. p.
(132,00 m2) a p. p.
(218,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník manž.
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2017-569/11
p. p. 1460/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod 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_2017-570/11
p. p.
a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit směnu části p. p.
(cca 34,00 m2), části p. p.
(189,00 m2) a části st. p.
2
(4,00 m ) 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.
RM_2017-571/11
p. p. 632/2 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit směnu části p. p. 632/2 (cca 2,00 m2), části p. p. 632/4 (cca 47,00 m2), části st. p. 146/4
(cca 1,00 m2), části st. p. 146/3 (cca 7,00 m2), části p. p. 632/3 (cca 45,00 m2) a části 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.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-572/11
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části plochy na vývěsní desce na části p. p.
(cca 1,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
na dobu neurčitou paní
k umístění smutečních
oznámení za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok + DPH.
RM_2017-573/11
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, paní
k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
20.06.2017 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.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov
2
v termínu od 01.04.2017 do 19.06.2017 ve výši 3,00 Kč/m /den.
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RM_2017-574/11
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti Prophone s. r. o.
(ALPINE PRO), k umístění reklamní vlajky na dobu určitou, a to od 20.06.2017 do 28.02.2018 za
nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/3 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.03.2017 do
19.06.2017 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-575/11
p. p.
, k. ú. Libeč
rada města
bere na vědomí
*01.01*
podání výpovědi z nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p.
(1 000,00 m2) v k. ú.
Libeč panem
s tříměsíční výpovědní lhůtou, tj. k 30.09.2017.
RM_2017-576/11
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p.
u Trutnova s panem
, dohodou ke dni 30.06.2017.

(600,00 m2) v k. ú. Poříčí

RM_2017-577/11
p. p. 771, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemního vztahu k p. p. 771 v k. ú. Trutnov s TJ LOKOMOVITA TRUTNOV, z.s., dohodou k 30.06.2017. Ostatní ujednání nájemní smlouvy č. 011 005 se nemění.
RM_2017-578/11
st. p. 535/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemního vztahu k areálu Nivy v k. ú. Trutnov (tj. st. p. 535/1 s objektem haly čp. 568,
st. p. 3999 včetně stavby skladu, st. p. 4705 včetně staveb šaten, p. p. 191/1, p. p. 191/4,
p. p. 191/5 a p. p. 3190) se společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., dohodou k 31.08.2017. Roční nájemné za předmět smlouvy č. 012 049 bude nově ve výši 1.075.624,00 Kč. Ostatní ujednání nájemní smlouvy č. 012 049 se nemění.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2017-579/11
p. p. 2213/3 a p. p. 46, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2213/3 (50,00 m2) a části p. p. 46 (85,00 m2) v k. ú. Trutnov, společnosti STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o., k umístění lešení a zařízení staveniště za účelem opravy
fasády Muzea Podkrkonoší na dobu určitou, a to do 30.09.2017.
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RM_2017-580/11
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení smlouvy o užívání a smlouvy o náhradě za věcné břemeno č.
dohodou ke dni 05.06.2017.

s paní

RM_2017-581/11
p. p. 1799/2 a další, k. ú. Horní Staré Město a Babí
rada města
souhlasí
*01.01*
s provedením inženýrsko-geologického průzkumu společností AKVOPRO, s. r. o., pro akci „Kanalizace Babí“ (investorem je VaK Trutnov, a. s.) na části p. p. 1799/2, části p. p. 1799/4 v k. ú. Horní
Staré Město a části p. p. 2125/2, části p. p. 1964/1 a části p. p. 562/2 v k. ú. Babí v termínu květen–červenec 2017.
ukládá
*02.01*
Ing. Hojnému, vedoucímu Odboru majetku města, zajistit uzavření dohody o provedení inženýrskogeologického průzkumu na pozemcích města Trutnova se společností AKVOPRO, s. r. o.
Termín: 31.07.2017

BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-582/11
Přidělení bytu na jméno (
á)
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt č. 1, 2. podlaží, o vel. 1 + 2 na adrese
, Trutnov (kuchyň 18,80 m2, 1. pokoj 24,75 m2, 2. pokoj 27,63 m2, předsíň 13,68 m2,
2
spíž 4,16 m , půda 14,60 m2, komora 31,86 m2 a koupelna + WC 4,05 m2), topení etážové elektrické, paní
, bytem
za měsíční nájemné 8.022,00 Kč
s délkou prvního platebního období nájemného 6 měsíců. Nájemní smlouva na byt bude uzavřena
na dobu neurčitou. Po dobu zveřejnění záměru města je možnost dávat písemné připomínky
a námitky Odboru majetku města MěÚ Trutnov,
*01.02*
s uzavřením nájemní smlouvy na byt
s paní
, bytem
, za podmínky ukončení nájemního vztahu na byt
Trutnov, o vel. 1 + 2 s nájemcem panem
bytem

RM_2017-583/11
Přidělení bytu na jméno (
)
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt č. 5, 2. podlaží, o vel. 0 + 1 na adrese
, Trutnov 2 (kuchyň 28,24 m2, předsíň 5,38 m2, koupelna 5,13 m2, sklep 2,25 m2 a balkón
2
7,20 m ), topení dálkové, paní
, bytem
, za měsíční nájemné
1.587,00 Kč s délkou prvního platebního období nájemného 12 měsíců. Nájemní smlouva na byt
bude uzavřena na dobu neurčitou. Po dobu zveřejnění záměru města je možnost dávat písemné
připomínky a námitky Odboru majetku města MěÚ Trutnov,
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*01.02*
s uzavřením nájemní smlouvy na byt
s paní
, za podmínky ukončení nájemního vztahu na byt
s nájemcem panem
bytem

bytem
Trutnov 2, o vel. 0 + 1
.

RM_2017-584/11
Převedení členského podílu (
)
rada města
bere na vědomí
*01.01*
žádost ze dne 17.05.2017 o převodu členských práv a povinností pana
k nebytovému prostoru,
v Bytovém družstvu Horní Staré Město, na nového nabyvatele paní
.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2017-585/11
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava HSM 2017” – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava HSM 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, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2017-586/11
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava výtahu Dlouhá 646, Trutnov” – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava výtahu Dlouhá 646, Trutnov”,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
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*01.04*
jmenování komise ve složení: Ing. Petr Gaisler, Ing. Jiří Drašar, Ing. Dana Linhartová a náhradníka
paní Kateřinu Konrádovou, 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 náhradníka Ing. Danu Linhartovou, k provádění běžných úkonů v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k otevření obálek s nabídkami, 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, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů a k rozhodování o případných
námitkách.
RM_2017-587/11
Pult centralizované ochrany
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu v mandátní smlouvě č. 185/10/TU (mandant Poliklinika Masarykův dům s.r.o.,
IČ 25949250). Změna spočívá v ceně za monitorování objektu. Cena se z původní ceny 780,00 Kč
navyšuje o 230,00 Kč za přenos zpráv po radiostanici na pult centralizované ochrany, která činí
měsíčně 230,00 Kč. Celková cena za monitorování objektu je měsíčně 1.010,00 Kč (bez DPH) od
01.06.2017.
RŮZNÉ
RM_2017-588/11
Smlouva o dílo na akci "Oprava chodníků ul. Náchodská – 1. etapa" – Technické služby Trut
nov s.r.o.
rada města
souhlasí
*01.01*
s předloženou smlouvou o dílo na akci "Oprava chodníků ul. Náchodská – 1. etapa".
RM_2017-589/11
Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon B2-E – vícepráce č. 3
rada města
schvaluje
*01.01*
vícepráce dle předloženého návrhu.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit na schválené vícepráce uzavření dodatku
č. 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby firmou STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice,
500 04 Hradec Králové.
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RM_2017-590/11
VZ "Přestavba stacionáře v Trutnově – schválení výsledku
rada města
bere na vědomí
*01.01*
chybu v psaní v usnesení RM_2017-489/9 VZ „Přestavba stacionáře v Trutnově“, kde v rozhodnutí
o výběru dodavatele byla chybně uvedena nabídková cena 4.540.647,00 Kč včetně DPH namísto
správné nabídkové ceny 4.540.647,00 Kč bez DPH.
ruší
*02.01*
předchozí rozhodnutí RM_2017-489/9.
schvaluje
*03.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Přestavba stacionáře v Trutnově“, konkrétně
účastníka č. 2. – STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., IČ 64255352, nabídková cena
4.540.647,00 Kč bez DPH,
*03.02*
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
*04.01*
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,
*04.02*
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_2017-591/11
Změna připojení oddělení dopravně správních agend k síti města
rada města
ruší
*01.01*
usnesení rady města č. RM_2017-58/1 ze dne 16.01.2017.
schvaluje
*02.01*
nabídku společnosti ADC CZ spol. s r.o., Havlíčkova 9, Trutnov, k zajištění propojení budovy dopravně správních agend umístěných v budově AUTOSTYLU a.s., s budovou MěÚ Trutnov. Cena
této služby je 3.800,00 Kč měsíčně bez DPH.
pověřuje
*03.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, podpisem smlouvy se společností ADC CZ
spol. s r.o., Havlíčkova 9, 541 01 Trutnov, o pronájmu datového okruhu.
RM_2017-592/11
Pořizování a výroba televizních reportáží
rada města
bere na vědomí
*01.01*
záměnu člena komise pro otevírání obálek Ing. Martina Jiránka a člena hodnotící komise Ing. Jana
Seidela při otevírání obálek a při hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Výroba a zpracování reportáží pro MěÚ Trutnov“.
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souhlasí
*02.01*
s realizací veřejné zakázky tak, jak bylo schváleno usnesením Rady města Trutnova č. RM_2017369/7.
RM_2017-593/11
VZ „Rekonstrukce zasedací místnosti č. 301“ – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce zasedací místnosti
č. 301“, systémové číslo VZ: P17V00000078,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Jiří Masařík, paní Jitka Mühlová a Monika
Vídeňská,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: pan Michal Šubrt, Ing. Jan Seidel, paní Jitka Mühlová,
Ing. Jiří Masařík, paní Monika Vídeňská, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny
nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení, kteří
skončí v konečném pořadí na prvním a druhém místě případně dalších tak, aby zadavatel měl
k dispozici dvě nabídky uchazečů, s nimiž lze podepsat smlouvu (bude-li to s ohledem na počet
účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2017-594/11
Noční klid – Obscene Extreme Festival
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2017,
o nočním klidu, dle předloženého návrhu,
*01.02*
pověřit starostu města vyhlášením úplného znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2017, o nočním
klidu.
RM_2017-595/11
Finanční ocenění – cena za mimořádný sportovní výkon
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,00 Kč paní
za mimořádný sportovní výkon.

v souvislosti s udělením ceny
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RM_2017-596/11
Smlouva o dílo – Limnigrafická stanice Trutnov-Volanov, správa dat na serveru zhotovitele
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o dílo – Limnigrafická stanice Trutnov-Volanov, správa dat na serveru zhotovitele v předloženém znění,
*01.02*
pověření Ing. Kasperové, vedoucí Odboru životního prostředí, zajistit uzavření smlouvy o dílo
v předloženém znění.
RM_2017-597/11
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 19.06.2017 od 15:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta

Stránka 12 z 12

