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Uzavření dohody o provedení inženýrsko-geologického průzkumu – splněno

NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-760/14
rada města
nesouhlasí
*01.01
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v
, umístěné v 1. NP a 2. NP o celkové výměře 267,62 m2
2
(čp. 26: 1. NP – prodejna 136,00 m , výloha 0,80 m2, čp. 25: kancelář 4,20 m2, chodba 2,10 m2,
sociální zařízení 3,10 m2,
sklad 81,80 m2,
2. NP – kancelář 26,00 m2,
2
1. NP kotelna 13,62 m ) paní
, na dobu určitou 5 let, za účelem provozování prodejny látek a galanterie a kreativní šicí dílny.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v
umístěné v 1. NP a 2. NP o celkové výměře 267,62 m2
2
(čp.
1. NP – prodejna 136,00 m , výloha 0,80 m2, čp.
kancelář 4,20 m2, chodba 2,10 m2,
2
2
sociální zařízení 3,10 m , čp.
sklad 81,80 m , čp.
2. NP – kancelář 26,00 m2,
2
1. NP kotelna 13,62 m ) na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno. V prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů.
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NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-761/14
Krátkodobý pronájem tělocvičen a jiných prostor ve školách
rada města
pověřuje
*01.01*
školy a školská zařízení zřízené městem Trutnovem, aby jako pronajímatelé vlastním jménem
uzavíraly nájemní smlouvy na krátkodobé pronájmy nebytových prostor – tělocvičen a učeben, na
období od 01.09.2017 do 31.08.2018.
ukládá
*02.01*
ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Trutnovem zajistit uzavření nájemních
smluv, zpracovat z předložených nabídek týdenní rozpis využívání pronajatých prostor a účetní
předpisy plateb dle smluvně ujednaného počtu hodin pronájmu a sazeb za hodinu na příslušný
kalendářní rok do 30.09.2017.
Termín: 30.09.2017
RM_2017-762/14
MEBYS Trutnov s.r.o. – Na Lukách čp. 432 (uzavření podnájemní smlouvy)
rada města
bere na vědomí
*01.01*
ukončení podnájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v
(budova krytého bazénu) – 1 místnost (bufet) o celkové výměře 30,10 m2 s paní
, ke dni 30.04.2017.
souhlasí
*02.01*
se záměrem nájemce MEBYS Trutnov s.r.o., uzavřít podnájemní smlouvu na prostory sloužící
podnikání v
– prostory bufetu o cel2
kové výměře 30,10 m s paní
na dobu do rekonstrukce bazénu, za
nájemné ve výši 105.000,00 Kč/rok bez 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 občerstvení pro návštěvníky krytého bazénu. Podnájemce bude dále hradit náklady za služby spojené s užíváním
prostor sloužících podnikání.
RM_2017-763/14
Areál rekreačního střediska Dolce (uzavření nájemní smlouvy)
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením nájemní smlouvy na soubor nemovitého a movitého majetku – areálu rekreačního
střediska Dolce se společností JOPO Relax, s. r. o., IČ 05698782, na období od 01.08.2017 do
30.09.2027, za účelem provozování rekreačního areálu Dolce, za nájemné ve výši
733.515,00 Kč/rok za pronájem budov a pozemků, za nájemné ve výši 71.633,00 Kč/rok + DPH
v aktuální výši za movitý majetek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za
nemovitý majetek. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím,
že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci
uhrazeno. V areálu nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o tyto pozemky: stavební parcely st. p. 106 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
264,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – obč. vybavenost, st. p. 107 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 234,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – obč. vybavenost, st. p. 108
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 88,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – obč. vybavenost, st. p. 109 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 87,00 m2, jehož součástí je stavba bez
čp./č. e. – obč. vybavenost, st. p. 114 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 630,00 m2, jehož
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součástí je stavba bez čp./č. e. – bydlení, st. p. 115 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
87,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – ubytovací zařízení, st. p. 116 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 87,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – ubytovací zařízení,
st. p. 117/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e.
– bydlení, st. p. 117/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 20,00 m2, jehož součástí je stavba
bez čp./č. e. – bydlení, st. p. 118/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4,00 m2, jehož součástí
je stavba bez čp./č. e. – bydlení, st. p. 118/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 37,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – bydlení, st. p. 118/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
9,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – bydlení, st. p. 119 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 58,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – bydlení, st. p. 120 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 68,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – bydlení, st. p. 121/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 51,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – bydlení,
st. p. 121/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 17,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e.
– bydlení, st. p. 124 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 50,00 m2, jehož součástí je stavba bez
čp./č. e. – obč. vybavenost, pozemkové parcely p. p. 329 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře
648,00 m2, p. p. 335/3 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 3 102,00 m2,
p. p. 335/4 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) – část o výměře cca 4 655,00 m2,
p. p. 335/8 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 835,00 m2, p. p. 335/9 (ostatní plocha – jiná
plocha) o výměře 2 244,00 m2, p. p. 335/11 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 1 516,00 m2,
p. p. 335/12 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 1 404,00 m2, p. p. 335/17 (ostatní plocha – jiná
plocha) o výměře 29,00 m2, p. p. 335/18 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 27,00 m2,
p. p. 335/19 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 193,00 m2, p. p. 335/20 (ostatní plocha – jiná
plocha) o výměře 309,00 m2, p. p. 335/21 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) – část
o výměře cca 325,00 m2, p. p. 335/22 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 338,00 m2,
p. p. 335/24 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 457,00 m2, p. p. 335/28 (ostatní plocha – jiná
plocha) o výměře 199,00 m2, p. p. 335/29 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 14,00 m2,
p. p. 335/31 (ostatní plocha – jiná plocha) – část o výměře cca 90,00 m2, p. p. 350 (ostatní plocha
– sportoviště a rekreační plocha) o výměře 4 623,00 m2, p. p. 1003 (ostatní plocha – sportoviště
a rekreační plocha) o výměře 2 119,00 m2, p. p. 1004 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře
58,00 m2 a p. p. 1006 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 1 051,00 m2, vše
v obci Staré Buky a k. ú. Dolní Staré Buky, stavební parcely: st. p. 149 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 608,00 m2, jehož součástí je stavba čp. 37 – obč. vybavenost, st. p. 162 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 55,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – ubyt. zařízení,
st. p. 163 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 587,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e.
– ubyt. zařízení, st. p. 205 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 38,00 m2, jehož součástí je
stavba bez čp./č. e. – jiná stavba, st. p. 206 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 38,00 m2, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. – jiná stavba, pozemkové parcely: p. p. 147/27 (ostatní plocha
– jiná plocha) – část o výměře cca 4 800,00 m2, p. p. 218/5 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 233,00 m2 a části parcely p. p. 218/1 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o celkové výměře cca 11 500,00 m2, vše v obci Trutnov, v k. ú. Oblanov,
*01.02*
s ukončením stávajících nájemních smluv č. 013071, č. 0201/O/M/17 a 237/14/M uzavřených
s panem
k 31.07.2017.
RM_2017-764/14
MEBYS Trutnov s.r.o. –
(šatna na zimním stadionu – podnájemní smlouva)
rada města
souhlasí
*01.01*
se záměrem MEBYS Trutnov s.r.o., uzavřít podnájemní smlouvu s panem
, na šatnu na zimním stadionu v Trutnově, Na Lukách 460, o výměře 21,07 m2,
na dobu určitou od 01.09.2017 do 31.03.2018, za nájemné ve výši 6.500,00 Kč bez DPH za dobu
platnosti podnájemní smlouvy, za účelem vybudování zázemí hokejového družstva. Podnájemce
bude dále hradit zálohy na služby spojené s užíváním nebytového prostoru.
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POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-765/14
st. p.
k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat st. p.
(218,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova manž.
jako pozemek pod stavbou. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-766/14
p. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 340,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
manž.
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
RM_2017-767/14
p. p. 2081/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2081/7 (cca 81,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství
vlastníků jednotek Chodská 416, 417 a 418 v Trutnově, jako okapové a přístupové chodníčky
a pozemek pod přístavbou, pokud kupující odsouhlasí kupní cenu v místě a čase obvyklou,
nejméně však za 300,00 Kč/m2, a uhrazení znaleckého posudku. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
RM_2017-768/14
p. p. 1249, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby k části p. p. 1249 (nově označené
jako st. p. 362 o výměře 86,00 m2), v k. ú. Volanov s Leteckým klubem ultralehkého létání v Trutnově na dobu určitou 30 let bez budoucího prodeje za stavební plat ve výši 1,00 Kč/m2/rok + DPH,
za účelem výstavby garáže SLZ (sportovně létající zařízení). Stavebník není oprávněn zatížit právo stavby bez souhlasu města, stavební plat se sjednává jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby.
Po uplynutí doby odstraní stavebník stavby bez finanční náhrady, pokud nedojde předem k jiné
dohodě. Případné prodloužení práva stavby podléhá schválení Zastupitelstvem města Trutnova.
Náklady spojené se zřízením práva stavby (daně, poplatek KÚ, vyjmutí ze ZPF, atd.) hradí stavebník.
RM_2017-769/14
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat podíl o velikosti 7410/36286 na st. p.
(o celkové výměře
265,00 m2) v k. ú. Trutnov panu
jako podíl na pozemku, příslušející k bytové jednotce ve vlastnictví kupujícího. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2017-770/14
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
podání výpovědi paní
z nájemní smlouvy č. 015 019 na
pronájem p. p.
191,00 m2) v k. ú. Trutnov s tříměsíční výpovědní lhůtou, tj. k 31.10.2017.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(191,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou
paní
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že
v případě zájmu jiného nájemce bytu domu čp.
bude nájemní smlouva rozšířena o tohoto nájemce. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-771/14
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(801,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na dobu
neurčitou paní
k sečení trávy za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že cesta,
která se nachází na p. p.
bude zachována a bude přes ní umožněn přístup na pozemky ve
vlastnictví města Trutnova. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Zveřejnění záměru bude zasláno i panu
a panu
RM_2017-772/14
p. p.
k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 45,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
2
určitou 5 let panu
z toho 43,00 m k zahrádkářským účelům a 2,00 m2 k posezení (stůl a čtyři židle) za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-773/14
p. p.
k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 70,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník panu
za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-774/14
p. p. 1983/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 69,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město 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.
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RM_2017-775/14
p. p.
p. p.
k. ú. Libeč
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 19,00 m2) a části p. p.
(cca 70,00 m2) v k. ú. Libeč panu
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2, k rozšíření
vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-776/14
p. p. 167/3, k. ú. Horní Maršov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(483,00 m2) v k. ú. Horní Maršov panu
za kupní cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 260,00 Kč/m2. Pozemek je určen k výstavbě rodinného domu. Náklady spojené s převodem hradí kupující (vč. DPH).
RM_2017-777/14
p. p. 709/2 a další, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 709/18 (14,00 m2), p. p. 709/12 (17,00 m2) a p. p. 709/2 (102,00 m2) v k. ú.
Volanov obci Staré Buky za kupní cenu v místě a čase obvyklou jako pozemky pod tělesem komunikace. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-778/14
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 100,00 m2) v k. ú. Trutnov paní
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_2017-779/14
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 85,00 m2) v k. ú. Oblanov panu
za kupní
cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující,
*01.02*
schválit prodej části p. p.
(cca 89,00 m2) v k. ú. Oblanov panu
za kupní
cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-780/14
p. p.
k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
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schválit prodej části p. p.
(cca 450,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova panu
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-781/14
p. p.
, k. ú. Studenec u Trutnova
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 200,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova panu
.
RM_2017-782/14
p. p. 1510/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit přijetí daru části p. p. 1510/1 (nově označené dle GP č. 1290-146/2017 jako p. p. 1510/40
o výměře 11,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova od Královéhradeckého kraje,
*01.02*
schválit omezující podmínku, kterou smluvní strany sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě
a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod
litinovým křížem, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či
jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. Veškeré náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.

POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-783/14
p. p.
k. ú. Volanov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 90,00 m2) v k. ú. Volanov na dobu neurčitou panu
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-784/14
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 44,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let paní
2
, z toho 38,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok a 6,00 m2
k umístění stávajícího altánu za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba
či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-785/14
p. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p.
(798,00 m2) v k. ú. Voletiny na dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2017-786/14
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(600,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba
či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-787/14
p. p.
a st. p.
k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(388,00 m2) a části st. p.
(70,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na
dobu neurčitou panu
a paní
k zahrádkářským účelům za nájemné
ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-788/14
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p.
(486,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let panu
2
z toho 479,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok, 3,00 m2 k umístění
skleníku a 4,00 m2 k umístění boudy na nářadí za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že bude
pronajatý pozemek oplocen. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-789/14
p. p. 149/8, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 149/8 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Dolní Promenáda, společnosti Salon
Suzane s. r. o., k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 07.08.2017 do
31.05.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 149/8 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
01.06.2017 do 06.08.2017 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-790/14
p. p. 132, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 132 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, Malé náměstí, společnosti Salon Suzane
s. r. o., k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 07.08.2017 do 20.07.2018
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za
bezesmluvní užívání části p. p. 132 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 21.07.2017 do
06.08.2017 ve výši 3,00 Kč/m2/den.

Stránka 11 z 24

RM_2017-791/14
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, panu
k umístění reklamního stojanu typu „A“ a stupínku před obchodem (KEBAB GRILL), na dobu určitou, a to od 07.08.2017 do 14.04.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před
podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 114 (cca 2,00 m2) v k. ú.
Trutnov v termínu od 15.04.2017 do 06.08.2017 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-792/14
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 1,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Voletinská,
k umístění reklamního stojanu typu „A“ (I.M.B.) na dobu určitou, a to od 26.08.2017 do
25.08.2018 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2017-793/14
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/15 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, Svatojánské náměstí, společnosti
krasnydomov.cz s. r. o., k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
01.09.2017 do 31.08.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-794/14
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, panu
(HS SPORT), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 19.10.2017 do
18.10.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-795/14
p. p. 2217/12, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2217/12 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Pražská, společnosti MKT Restaurant City s. r. o., k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 10.08.2017 do
31.12.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2217/12 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
01.01.2017 do 09.08.2017 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-796/14
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení č. 2017-572/11 ze dne 05.06.2017 nebylo realizováno z důvodů na straně paní
(POHŘEBNÍ SLUŽBA AURA).
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RM_2017-797/14
p. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájmu k části p. p.
o výměře 38,00 m2 v k. ú. Bojiště u Trutnova s panem
dohodou k 19.07.2017 z důvodu prodeje pozemku.
RM_2017-798/14
p. p. 2184/22, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 7444N15/54 a dodatku č. 9 k nájemní smlouvě
č. 4314N05/54 uzavřených se Státním pozemkovým úřadem dle předložených znění.
RM_2017-799/14
p. p. 2186, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s podpisem Dohody o ukončení nájemní smlouvy VS 6408002214 uzavřené se Správou železniční
dopravní cesty, státní organizací, k 31.07.2017 z důvodu ukončení akce – Rekonstrukce ulice
Skřivánčí.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2017-800/14
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení č. 2017-402/8 ze dne 24.04.2017 nebylo realizováno z důvodů na straně pana
RM_2017-801/14
část p. p. 722/2 a část p. p. 2132/4, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s výpůjčkou části p. p. 722/2 (1,00 m2) a části p. p. 2132/4 (6,00 m2) v k. ú. Trutnov společnosti
Diakonie Broumov, sociální družstvo, za účelem umístění kontejnerů na sběr použitého textilu, na
dobu neurčitou.
RM_2017-802/14
p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatné služebnosti cesty a stezky na p. p.
v k. ú. Lhota u Trutnova k panující st. p. 50
v k. ú. Lhota u Trutnova v majetku pana
v celkovém rozsahu 253,00 m2. Jed2
notková cena činí 33,33 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí
oprávněný.
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RM_2017-803/14
p. p. 292/1, k. ú. Poříčí 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. 292/1 v k. ú. Poříčí
u Trutnova v celkovém rozsahu cca 2,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-804/14
p. p. 2593 a další, k. ú. Trutnov
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. 2593, p. p. 2592,
p. p. 1791/5, p. p. 1791/4, p. p. 1790/1 a p. p. 1791/1 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca
136,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-805/14
p. p. 575 a p. p. 573, k. ú. Oblanov
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. 575 a p. p. 573 v k. ú.
Oblanov v celkovém rozsahu cca 440,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-806/14
p. p. 2949/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující st. p. 5658 v k. ú. Trutnov v majetku společnosti MODELA TRUTNOV, s. r. o., spočívajícího v právu uložení a provozování dešťové kanalizace a vsakovacího boxu na části p. p. 2949/1 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 85,00 m2.
Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-807/14
p. p. 39/1 a další, k. ú. Dolní Staré Město
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. 39/1, p. p. 39/3
a p. p. 479 v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu 5,10 m2. Jednotková cena činí
117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2017-808/14
p. p. 51/3 a další, 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. 51/3, p. p. 911/3
a p. p. 990/24 v k. ú. Bojiště u Trutnova v celkovém rozsahu cca 40,00 m2. Jednotková cena činí
33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-809/14
p. p. 236/242 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., spočívajícího v právu uložení a provozování plynárenského zařízení na části p. p. 236/242, p. p. 236/262,
p. p. 237/44, p. p. 237/46, p. p. 237/47, p. p. 237/48, p. p. 237/49, p. p. 237/50, p. p. 237/51
a p. p. 237/71 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 996,24 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2
+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-810/14
p. p. 99/9 a další, k. ú. Volanov
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. 99/9, p. p. 99/6,
p. p. 99/15 a p. p. 99/16 v k. ú. Volanov v celkovém rozsahu cca 69,00 m2. Jednotková cena činí
33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2017-811/14
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava výtahu Dlouhá 646, Trutnov“ – výsledek výběrového
řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava výtahu
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče:
–
Č
s nabídkovou cenou 568.500,00 Kč bez DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1.
s nabídkovou cenou 568.500,00 Kč bez DPH,
2. NADO výtahy, Hradec Králové 6, IČ 87551497, s nabídkovou cenou
569.200,00 Kč bez DPH,
3. Výtahy Náchod, s.r.o., Náchod, IČ 26005450, s nabídkovou cenou
574.300,00 Kč bez DPH,
4. Výtahy EVIS s.r.o., Svitavy, IČ 02346648, s nabídkovou cenou
585.400,00 Kč bez DPH,
5. Výtahy Pardubice, a.s., Pardubice, IČ 13582101, s nabídkovou cenou 593.900,00 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,
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*02.02*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., pro případ, že by vybraný dodavatel
porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele a k zajištění uzavření smlouvy s účastníkem druhým v pořadí; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.
RM_2017-812/14
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava HSM 2017“ – výsledek výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava HSM 2017” rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
pro část A: Oprava oplocení, kterou je nabídka uchazeče
Trutnov, Č
s nabídkovou cenou 235.480,00 Kč bez DPH a pro část B: Oprava střešní krytiny, kterou je nabídka uchazeče
s nabídkovou cenou 295.500,00 Kč bez DPH.
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.
RM_2017-813/14
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Skatepark Trutnov“ – výsledek výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Skatepark Trutnov” rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,
kterou je nabídka uchazeče Mystic Constructions s.r.o., Praha, IČ 26177358, s nabídkovou cenou
5.231.020,00 Kč bez DPH.
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.
RM_2017-814/14
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Přetlaková hala tenis“ – výsledek výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Přetlaková hala tenis” rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Prohallsport s.r.o., Praha, IČ 05276501, s nabídkovou cenou
1.990.842,00 Kč bez DPH.
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.
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RM_2017-815/14
Vzájemná výpůjčka nemovitých a movitých věcí v areálu PKS Bojiště Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
vzájemnou výpůjčku movitých a nemovitých věcí v areálu PKS Bojiště Trutnov – dřevěné zastřešení objektu šaten se stánkem na pozemku st. p.
a část oplocení areálu v délce 450,00 m na
pozemcích p. p.
, p. p.
, p. p.
a p. p.
v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov,
v části obce Horní Předměstí, vše ve vlastnictví pana
, za výpůjčku nemovité věci v areálu PKS Bojiště Trutnov – část pozemku
označeného jako p. p.
o výměře cca 16,00 m2 k. ú. Trutnov, který je ve vlastnictví města
Trutnova, na které má pan
umístěnu konstrukci pro billboard, do 31.12.2017,
*01.02*
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o vzájemné výpůjčce s panem
, za účelem naplnění záměru města vzájemné výpůjčky movitých
a nemovitých věcí v areálu PKS Bojiště Trutnov do 31.12.2017 – dřevěné zastřešení objektu šaten
se stánkem na pozemku st. p.
a část oplocení areálu v délce 450,00 m na pozemcích
p. p.
, p. p.
, p. p.
a p. p.
v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, v části obce
Horní Předměstí, vše ve vlastnictví pana
, za výpůjčku nemovité věci v areálu PKS Bojiště Trutnov – část pozemku označeného jako
p. p.
o výměře cca 16,00 m2 k. ú. Trutnov, který je ve vlastnictví města Trutnova, na které
má pan
umístěnu konstrukci pro billboard.
RM_2017-816/14
Pult centralizované ochrany
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření příkazní smlouvy č. 216/17/TU s příkazcem Gastrokus s.r.o.,
Č
, na monitorování objektu restaurace Nelly Kellys v ul. Palackého 81 v Trutnově na dobu neurčitou počínaje měsícem 01.08.2017 za úplatu ve výši
670,00 Kč/měsíc bez DPH.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-817/14
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro Společnost česko-německého porozumění Trutnov
– Krkonoše, z.s., IČ 47464780, Horská 634, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4.
Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním akce "Českoněmecké dny v Trutnově" v roce 2017,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Společnost česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše, z.s.,
IČ 47464780, Horská 634, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro pana
, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů spojených s činností Klubu seniorů Trutnov v roce 2017 (nájemné, telefon, poštovné),
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
dle
předloženého vzoru,
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*03.01*
poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 50.000,00 Kč pro České dráhy, a.s., IČ 70994226,
nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace
výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním oslav "Regionálního Dne
železnice", "Dnů Evropského kulturního dědictví" a "Jízdy historických parních vlaků" v roce 2017,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro České dráhy, a.s., IČ 70994226, nábřeží L. Svobody 1222,
110 15 Praha 1, dle předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Junák Český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z.s.,
IČ 60153521, Horská 73/5, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše
nedefinované – úhrada výdajů spojených s pořízením nového kuchyňského vybavení na letní
a víkendové tábory pro děti (nové hrnce, várnice, prkénka a další vybavení do táborové kuchyně),
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Junák Český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z.s., IČ 60153521, Horská 73/5, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Spolek občanů Babí, z.s., IČ 22713174, Babí 137, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – úhrada výdajů
spojených s doplněním zázemí u ohniště (stoly) a s pořádáním celoročních kulturních a sportovních akcí pro děti a členy spolku Babí,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Spolek občanů Babí, z.s., IČ 22713174, Babí 137, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Sbor církve bratrské v Trutnově, IČ 26520346, K Přejezdu 103, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované
– částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním anglického tábora "English Camp Trutnov"
v roce 2017,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sbor církve bratrské v Trutnově, IČ 26520346, K Přejezdu 103, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Český svaz bojovníků za svobodu, IČ 00442755, Legerova 1854/22, 120 00 Praha, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s provozem kanceláře oblastního výboru Trutnov
a úhrada výdajů na životní jubilea členů v roce 2017,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Český svaz bojovníků za svobodu, IČ 00442755, Legerova 1854/22,
120 00 Praha, dle předloženého vzoru.
RM_2017-818/14
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč) – Sdružení ozdravoven a léčeben okresu
Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených
s poskytováním kontaktní, poradenské a terénní služby v Kontaktním centru RIAPS Trutnov,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
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schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – úhrada výdajů spojených s pořízením
edukačních her, drobných motivačních cen do klubů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Shelter RIAPS Trutnov a pořádáním plánovaných akcí pro klienty a úhrada výdajů na mzdy pro
pracovníky nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Shelter RIAPS Trutnov,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů související
s pořízením materiálu na dovybavení tvůrčí dílny Stacionáře RIAPS Trutnov, částečná úhrada výdajů na mzdy pracovníků Stacionáře RIAPS Trutnov a úhrada výdajů spojených s poskytováním
sociálně rehabilitačních služeb,
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – úhrada výdajů spojených s provozem
služby Manželské a rodinné poradny RIAPS Trutnov, vybavením konzultačních místností, herny
pro děti a skupinové místnosti a úhrada výdajů na mzdy pracovníků Manželské a rodinné poradny
RIAPS Trutnov,
*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201,
Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2017-819/14
Stimulace veřejnosti ke sportu
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření smlouvy o poskytování reklamních a propagačních služeb ve věci stimulace veřejnosti ke sportu se subjektem TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568,
Trutnov, na sezónu 2017/2018, dle předloženého znění.
RM_2017-820/14
Hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2017
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací k 30.06.2017.
RŮZNÉ
RM_2017-821/14
Rekonstrukce ulice Skřivánčí – změnový list č. 2
rada města
schvaluje
*01.01*
vícepráce a méněpráce dle předloženého změnového listu č. 2 v celkové výši -67.865,19 Kč bez
DPH (-82.116,88 Kč vč. DPH).
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pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice.
RM_2017-822/14
VZ "Rekonstrukce ulice Na Lukách" – výsledek výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce ulice Na Lukách“, systémové
číslo VZ P17V00000080, konkrétně účastníka č. 1 – M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868, nabídková cena 5.538.959,28 Kč včetně DPH k realizaci zakázky,
01.02
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868,
2. STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec
Králové, IČ 60838744,
3. EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924,
4. SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
IČ 27532208.
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_2017-823/14
VZ "Rekonstrukce VO – ul. Dlouhá, Fialková, Pampelišková, Trnková, Přátelství, Šípková" –
výsledek výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce VO – ul. Dlouhá, Fialková, Pampelišková, Trnková, Přátelství, Šípková“, systémové číslo VZ P17V00000077, konkrétně účastníka
č. 1 –
Č
, nabídková cena
965.879,00 Kč včetně DPH k realizaci zakázky,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1.
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_2017-824/14
Zhotovení sousoší pro pomník Tanec smrti v městském parku (změna právní formy dodavatele)
rada města
souhlasí
*01.01*
s převedením smluvního závazku z fyzické osoby
Č
, s tím, že obsah předmětné smlouvy o dílo zůstává
nezměněn.
RM_2017-825/14
VZ "Dodávka mobiliáře pro Stacionář v Trutnově" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Dodávka mobiliáře pro Stacionář
v Trutnově“, systémové číslo VZ P17V00000118,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení, dle předloženého návrhu,
a dále zveřejnění zadávacích podmínek i pro ostatní potenciální dodavatele na profilu zadavatele,
*01.04*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, paní Renata Bezděková, Mgr. Dušan Rejl,
Mgr. Zdeněk Tomáš, Ing. Miroslav Franc, a to k provádění běžných úkonů v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k otevření obálek s nabídkami, k posouzení kvalifikace, k posouzení splnění
podmínek účasti účastníků výběrového řízení, k hodnocení nabídek a k posouzení, zda nabídkové
ceny nejsou mimořádně nízké.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2017-826/14
Smlouva o dílo na akci "Oprava chodníků – MěÚ parkoviště" – Technické služby Trutnov
s.r.o.
rada města
schvaluje
*01.01*
předloženou smlouvu o dílo na akci "Oprava chodníků – MěÚ parkoviště".
RM_2017-827/14
Znak, logo města Trutnova a záštita starosty
rada města
souhlasí
*01.01*
s poskytnutím záštity starosty města Trutnova nad projektem „Česko-Německé dny v Trutnově 2017“,
*01.02*
s bezplatným použitím znaku a loga města Trutnova na informačních plakátech projektu „ČeskoNěmecké dny v Trutnově 2017“,
*01.03*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova na dresy pro šipkové družstvo DC 40+ Trutnov,
*01.04*
s bezplatným použitím loga města Trutnova v obrazovém katalogu fotoklubu KDÚ Trutnov.
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RM_2017-828/14
VZ „Vzdělávací portál města“ – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Vzdělávací portál města“,
systémové číslo VZ P17V00000095,
*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 Monika Vídeňská, paní
Lada Belková,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, Ing. Jan Seidel, Ing. Jiří Masařík,
paní Monika Vídeňská, paní Lada Belková, 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_2017-829/14
Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MV na výdaje JPO SDH
rada města
schvaluje
*01.01*
podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu
MV-generálního ředitelství HZS ČR na výdaje jednotek SDH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění podání žádosti k výše uvedené dotaci.
RM_2017-830/14
Společné školské obvody vybraných ZŠ s některými obcemi
rada města
bere na vědomí
*01.01*
zájem některých oslovených obcí v rámci správního obvodu Trutnova – obce s rozšířenou působností o vytvoření podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na
jejich území (v případě cizinců s místem pobytu) ve vybraných základních školách zřizovaných
městem Trutnovem.
souhlasí
*02.01*
se zahájením činnosti Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ za účelem vytvoření
společných školských obvodů vybraných základních škol, které zřizuje město Trutnov, a to na základě uzavření dohod s obcemi Hajnice, Chvaleč, Vlčice a Zlatá Olešnice, resp. následného vydání
související obecně závazné vyhlášky ve smyslu těchto dohod, dle přeloženého návrhu.
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RM_2017-831/14
Žádost o poskytnutí daru či bezúročného úvěru
rada města
neschvaluje
*01.01*
žádost
podanou v zastoupení
úročného úvěru za účelem řešení mimořádné životní situace.

, o poskytnutí daru či bez-

RM_2017-832/14
Přijetí účelového finančního daru ZŠ Komenského
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 20.672,00 Kč Základní školou, Trutnov, Komenského 399, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4,
IČ 24231509, na obědové služby poskytované obdarovaným ve školní roce 2017/2018, v období
od 01.09.2017 do 31.12.2017, a to ve prospěch devíti nezletilých žáků obdarovaného,
*01.02*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 31.824,00 Kč Základní školou, Trutnov, Komenského 399, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4,
IČ 24231509, na obědové služby poskytované obdarovaným ve školním roce 2017/2018 v období
od 02.01.2018 do 29.06.2018, a to ve prospěch devíti nezletilých žáků obdarovaného.
RM_2017-833/14
Stanoviska k žádostem o umístění v DPS a k dotacím z rozpočtu města
rada města
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 12.07.2017 k podaným žádostem o umístění v domech s pečovatelskou službou (DPS) a ke změnám na pořadníku žadatelů dle předloženého návrhu,
*01.02*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v DPS dle předloženého návrhu.
bere na vědomí
*02.01*
doporučení svého poradního a iniciativního orgánu, které se týká navýšení celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v Programu dotací z rozpočtu města Trutnova o částku
300.000,00 Kč, a to na účely v kategorii „Sociální služby“.
RM_2017-834/14
Pečovatelská služba Trutnov
rada města
bere na vědomí
*01.01*
plnou moc udělenou
., ze dne 01.06.2017, za
účelem plného zastupování statutárního orgánu a jmenování zástupcem statutárního orgánu.
pověřuje
*02.01*
řízením Pečovatelské služby Trutnov a výkonem funkce statutárního orgánu s účinností ode dne 01.08.2017.
stanovuje
*03.01*
, plat dle předloženého návrhu.
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RM_2017-835/14
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 28.08.2017 od 15:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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