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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2015 - 1018 ]
Benešova čp. 510
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:07.12.2015 *
schválit záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. č. 192/4 o výměře 418 m², jehož
součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba č. p. 510 Benešova ulice – jiná stavba, k. ú. Poříčí u Trutnova,
v části obce Poříčí a obci Trutnov, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.09.2015.
Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, mimo Zásady pro prodej..., bez uplatnění 20% slevy
ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání ve výši 2 100 000,00 Kč.
Nebytové prostory - záměr města
[ 2015 - 1019 ]
M. Gorkého čp. 263
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
žádost pana Aleše Duby, bytem Kryblická 375, Trutnov, IČO 88841081, do výběrového řízení na pronájem
prostor sloužících podnikání v čp. 263, ul. M. Gorkého, umístěných v I. NP, o celkové výměře 112,85 m².
souhlasí
*
02.01
*
s novým zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 263, ul. M. Gorkého,
umístěné v I. NP o celkové výměře 112,85 m² (1 prodejna 67,15 m², 1 soc. zařízení 2,00 m², 1 sklep
18,00 m², 1 přístavek 19,20 m² a 1 rampa 6,50 m²), na dobu určitou 5 let. Nájemce provede na vlastní
náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení
nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostoru sloužícím podnikání
nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění
pozdějších předpisů.
[ 2015 - 1020 ]
Bulharská čp. 53
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
výpověď cestovní kanceláře Čedok a.s., z pronájmu prostor sloužících podnikání v čp. 53, ul. Bulharská,
který bude ukončen dle podmínek nájemní smlouvy ke dni 28.02.2016 (6 měsíční výpovědní lhůta).
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 53, ul.
Bulharská, umístěné v I. NP, o celkové výměře 48,89 m² (1 místnost 19,95 m², 1 výloha 0,84 m², sklad
22,26 m², chodba 2,48 m² a šatna vč. WC 3,36 m²), na dobu určitou 5 let. Nájemce provede na vlastní
náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení
nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostoru sloužícím podnikání
nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění
pozdějších předpisů. Možnost uzavření nájemní smlouvy nejdříve od 01.03.2016.
[ 2015 - 1021 ]
Dlouhá čp. 645 - garáž
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zveřejnění záměru pronajmout garáž v čp. 645, ul. Dlouhá, umístěnou v I. NP, o výměře 21,20 m², paní
Heleně Šošovičkové. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Nájemce provede na vlastní
náklady úpravu pronajatých prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní
smlouvy nebude zhodnocení tohoto prostoru nájemci uhrazeno. Případní zájemci mohou podat své nabídky
ve lhůtě 15 dnů od vyvěšení záměru. V téže lhůtě může i paní Helena Šošovičková svou nabídku případně
ještě navýšit.
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[ 2015 - 1022 ]
Krakonošovo nám. 124 - Narcis
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zveřejnění záměru převést pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 124 Krakonošovo nám., umístěné
v 1. NP, 2. NP a suterénu o celkové výměře 258,80 m² (v 1. NP – 1 prodejna 6,20 m², 1 restaurace 60,40 m²,
1 bar 23,40 m², 1 kuchyň 52,80 m², 2 sklady o celkové výměře 10,40 m², 2 chodby o celkové výměře
12,80 m², 2 WC o celkové výměře 9,70 m², ve 2. NP - 1 kancelář 6,40 m², 1 sklad 17,30 m², 1 chodba
8,80 m², 1 šatna 6,80 m², 1 WC 1,20 m², v suterénu 1 kotelna 42,60 m²) na pana Josefa Kafku, na dobu
určitou 5 let, s platností od 01.11.2015 ze stávajícího nájemce paní Ivany Ročňové, za stejných smluvních
podmínek.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravu pronajatých prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že
v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení tohoto prostoru nájemci uhrazeno. V prostoru
sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách ve znění pozdějších předpisů. Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky
na uzavření smlouvy, obsahující zejména výši nabízeného nájemného, do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru.
Ve stejné lhůtě je i pan Kafka oprávněn svou nabídku případně ještě navýšit. Nájemce bude poté vybrán dle
výše nabídnutého nájemného. Nepodá-li nabídku žádný zájemce o pronájem a nedojde-li ani k navýšení
původně nabízeného nájemného panem Josefem Kafkou, bude jako nájemce vybrán pan Josef Kafka s tím,
že jím nabízené nájemné není nižší než nájemné v daném místě a čase obvyklé.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2015 - 1023 ]
Horská čp. 160
rada města
rozhodla o udělení souhlasu
*
01.01
*
s uzavřením podnájemních smluv na školní rok 2015/2016 mezi organizací Základní škola a Praktická škola,
Trutnov, IČO 70841179 a dalšími subjekty dle předloženého návrhu.
[ 2015 - 1024 ]
ZŠ Mládežnická
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o využití prostor školy a zařízení ZŠ Mládežnická 536, Trutnov 2, mezi půjčitelem ZŠ
Mládežnická 536, Trutnov 2 a výpůjčitelem městem Trutnovem, za účelem provozování sportovních aktivit
zaměstnanců města Trutnova, dle příslušného rozpisu.
Pozemky - záměr města
[ 2015 - 1025 ]
p. p. 152/1, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s obecným zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí k p. p. 152/1
(1721 m²) v k. ú. Lhota u Trutnova za účelem výstavby rodinného domu venkovského charakteru,
za následujících podmínek:
- smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 5 roků,
- stavební plat je stanoven ve výši 2,00 Kč/m²/rok + DPH,
- kolaudace stavby bude do 5 let od podpisu smlouvy o právu stavby,
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby za nabídnutou kupní cenu, přičemž minimální kupní
cena je 250,00 Kč/m² + DPH,
- v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se smlouva o právu stavby prodlouží o dva roky s tím,
že bude sjednána smluvní pokuta 1 000,00 Kč za každý započatý měsíc do doby kolaudace stavby,
- náklady spojené se zřízením práva stavby (daň z nabytí nemovité věci, DPH, kolek, atd.) hradí kupující.
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[ 2015 - 1026 ]
p. p. 4369, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s obecným zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí k p. p. 4369
(1796 m²) v k. ú. Starý Rokytník k výstavbě rodinného domu, za následujících podmínek:
- smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 5 roků,
- stavební plat je stanoven ve výši 2,00 Kč/m²/rok + DPH,
- kolaudace stavby bude do 5 let od podpisu smlouvy o právu stavby,
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby za nabídnutou kupní cenu, přičemž minimální kupní
cena je 250,00 Kč/m²,
- v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se smlouva o právu stavby prodlouží o dva roky s tím,
že bude sjednána smluvní pokuta 1 000,00 Kč za každý započatý měsíc do doby kolaudace stavby,
- náklady spojené se zřízením práva stavby (daň z nabytí nemovité věci, DPH, kolek, atd.) hradí kupující.
[ 2015 - 1027 ]
p. p. 290/1, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s obecným zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí k p. p. 290/1
(1590 m²) v k. ú. Starý Rokytník k výstavbě rodinného domu venkovského typu, za následujících podmínek:
- smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 5 roků,
- stavební plat je stanoven ve výši 2,00 Kč/m²/rok + DPH,
- kolaudace stavby bude do 5 let od podpisu smlouvy o právu stavby,
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby za nabídnutou kupní cenu, přičemž minimální kupní
cena je 250,00 Kč/m²,
- v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se právo stavby prodlouží o dva roky s tím, že se sjedná
smluvní pokuta 1 000,00 Kč za každý započatý měsíc do doby kolaudace stavby,
- náklady spojené se zřízením práva stavby (daň z nabytí nemovité věci, DPH, kolek, atd.) hradí kupující.
[ 2015 - 1028 ]
p. p. 2900, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2900 (cca 30 m²) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
paní Dagmaře Saskové k zahrádkářským účelům (cca 20 m²) za nájemné ve výši 5,00 Kč/m²/rok
a k umístění chatky (cca 10 m²) za nájemné ve výši 10,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2015 - 1029 ]
p. p. 933/5, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 933/5 (cca 14 m²) v k. ú. Horní Staré Město, na dobu
neurčitou Společenství vlastníků domu Bratrství 432, 433 Trutnov, k umístění laviček za nájemné ve výši
150 Kč/rok.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2015 - 1030 ]
p. p. 411, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.10 Urč:zastupitelstvo města
T:07.12.2015 *
schválit prodej části p. p. 411 (cca 144 m²) v k. ú. Střítež u Trutnova manž. Miloši a Romaně Ježkovým,
z toho část o výměře cca 44 m² (parkovací plocha) za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m² a část o výměře
cca 100 m² za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m² k rozšíření vlastních pozemků. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.
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[ 2015 - 1031 ]
p. p. 2835/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:07.12.2015 *
schválit prodej části p. p. 2835/1 (cca 70 m²) v k. ú. Trutnov Společenství pro dům Zámečnická č.p. 464-466,
Trutnov, za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m² k rozšíření stávající cesty a parkovacích stání. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem.
Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2015 - 1032 ]
p. p. 102/1, k. ú. Voletiny
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 102/1 (cca 690 m²) v k. ú. Voletiny, na dobu určitou 5 let panu Karlu Machatovi,
k zahrádkářským účelům (cca 666 m²) za nájemné ve výši 2,00 Kč/m²/rok a k umístění chatky (cca 24 m²)
za nájemné ve výši 7,00 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
[ 2015 - 1033 ]
p. p. 516/3, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 516/3 (cca 2 842 m²) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou, na dobu neurčitou Společenství
vlastníků jednotek Adamovská 1, Trutnov - Adamov, k sečení (údržba zázemí domu) za nájemné ve výši
0,10 Kč/m²/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2015 - 1034 ]
p. p. 2227/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 2227/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, paní Daniele Kvíčalové (jídelna Bela)
k umístění reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 12.10.2015 do 04.09.2016, za nájemné
ve výši 3,00 Kč/m²/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání
části p. p. 2227/1 (1 m²) v k. ú. Trutnov, v termínu od 05.09.2015 do 11.10.2015 ve výši 3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 1035 ]
p. p. 132, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 132 (1 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 12.10.2015 do 20.07.2016, 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 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Dolní Promenáda, v termínu od 21.07.2015 do 11.10.2015 ve výši
3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 1036 ]
p. p. 147, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 147 (16 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Revoluční, společnosti PRATR a.s., k umístění letní
předzahrádky (15 m²)" za nájemné ve výši 1,50 Kč/m²/den a k umístění obslužných schůdků (1 m²)
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m²/den na dobu určitou, a to od 29.09.2015 do 30.09.2015 s tím, že bude před
podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 147 (15 m² + 1 m²) v k. ú. Trutnov,
ul. Revoluční, v termínu od 23.07.2015 do 28.09.2015 ve výši 1,50 Kč/m²/den a 3,00 Kč/m²/den.

6

[ 2015 - 1037 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, panu Quyet Tran Van, k umístění reklamního
stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 12.10.2015 do 11.08.2016, 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 m²)
v k. ú. Trutnov, v termínu 12.08.2015 do 11.10.2015 ve výši 3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 1038 ]
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
pronájem části p. p. 2227/3 (1 m²) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti Maronet s.r.o., k umístění
reklamního stojanu typu "A" na dobu určitou, a to od 20.10.2015 do 19.10.2016, za nájemné
3,00 Kč/m²/den.
[ 2015 - 1039 ]
p. p. 524/10 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 podzemního kabelového vedení nízkého napětí na části p. p. 524/10, p. p. 561/1
a p. p. 1055 v k. ú. Volanov, v celkovém rozsahu 48 m². Jednotková cena činí 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 1040 ]
p. p. 911/3 a další, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch pana Radka Libřického spočívajícího v právu uložení
a provozování vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. 911/3, p. p. 911/5 a p. p. 1154 v k. ú. Bojiště
u Trutnova, v celkovém rozsahu cca 50 m² s tím, že bude minimální zásah do asfaltových ploch. Jednotková
cena činí 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 1041 ]
p. p. 660, k. ú. Volanov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch paní Věry Škrábové spočívajícího v právu uložení
a provozování kanalizační přípojky na části p. p. 660 v k. ú. Volanov, v celkovém rozsahu 6 m². Jednotková
cena činí 33,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 1042 ]
p. p. 2284/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch manželů Radima a Lenky Volmanových
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na části p. p. 2284/1 v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu 18 m². Jednotková cena činí 50,00 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávnění.
[ 2015 - 1043 ]
p. p. 236/40 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti HUMLNET s.r.o., spočívajícího v právu uložení
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a provozování chrániček pro budoucí optickou síť na části p. p. 236/40 a p. p. 236/262 v k. ú. Trutnov,
v celkovém rozsahu 27 m². Jednotková cena činí 133,33 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 1044 ]
p. p. 236/242, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch pana Zbyňka Kádrleho spočívajícího v právu uložení
a provozování kanalizační přípojky na části p. p. 236/242 v k. ú. Trutnov, v celkovém rozsahu 36 m².
Jednotková cena činí 50,00 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
[ 2015 - 1045 ]
p. p. 2068/4 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., spočívajícího v právu
uložení a provozování teplovodního potrubí na části p. p. 2068/4, p. p. 2068/5 a p. p. 2069 v k. ú. Horní Staré
Město, v celkovém rozsahu 242 m². Jednotková cena činí 117,00 Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
[ 2015 - 1046 ]
RWE GasNet s. r. o.
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s tím, že společnost RWE GasNet s. r. o., bude platit za zřízení věcného břemene až na základě uzavřené
Smlouvy o zřízení věcného břemene, tzn. bez záloh.
Majetek města - různé
[ 2015 - 1047 ]
VZ "Kemp Dolce-rekonstrukce sociálního zařízení 2"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
k veřejné zakázce malého rozsahu "Kemp Dolce - Rekonstrukce sociálního zařízení č. 2 pro veřejnost":
Systémové číslo VZ: P15V00000065
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Tomáš Mikeš, Volanovská 182,
Trutnov, - pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH:
1. Tomáš Mikeš, Volanovská 182, 541 01 Trutnov ...... 1 340 079 Kč bez DPH.
pověřuje
*
02.01
*
Ing. Radka Hojného zajištěním podpisu smlouvy.
Finanční záležitosti
[ 2015 - 1048 ]
Dotace - ostatní (RC modeláři Trutnov)
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 10 000,00 Kč pro RC modeláři Trutnov o. s., IČO 22769951, Trutnov, Horní Staré Město,
Pampelišková 516, v kategorii OSTATNÍ jako příspěvek na sekání trávy modelářského letiště,
*
01.02
*
dotaci ve výši 5 000,00 Kč pro RC modeláři Trutnov o. s., IČO 22769951, Trutnov, Horní Staré Město,
Pampelišková 516, v kategorii OSTATNÍ na zabezpečení akce DRAKIÁDA - soutěž v létání draků,
*
01.03
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro RC modeláři Trutnov o. s., IČO 22769951, Trutnov, Horní
Staré Město, Pampelišková 516, v kategorii OSTATNÍ, v předloženém znění.
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[ 2015 - 1049 ]
Dotace - sport (Sportovně střelecký klub KRAKONOŠ)
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dotaci ve výši 3 000,00 Kč pro Sportovně střelecký klub KRAKONOŠ, IČO 22843841, Sněženková 501,
Horní Staré Město, Trutnov, v kategorii SPORT jako příspěvek na pořádání veřejného závodu ve střelbě
na asfaltové terče o "Putovní pohár města Trutnova",
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro Sportovně střelecký klub KRAKONOŠ, IČO 22843841,
Sněženková 501, Horní Staré Město, Trutnov, v kategorii SPORT v předloženém znění.
Různé
[ 2015 - 1050 ]
Vinárna Pod Hradem - rekonstrukce kuchyně ...
rada města
schvaluje
*
01.01
*
dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce kuchyně a technického zařízení vinárny Pod Hradem"
dle předloženého návrhu.
ukládá
*
02.01 Urč: Ing. Franc
T: 12.10.2015 *
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PS-STAV Náchod s. r. o.
[ 2015 - 1051 ]
Objektové předávací stanice - posun termínu
rada města
schvaluje
*
01.01
*
posun termínu realizace a uzavření předloženého dodatku č. 1 smlouvy na akci "Dodávka a výměna
objektových předávacích stanic v objektech města Trutnova",
ukládá
*
02.01 Urč: Ing. Franc
T: 10.10.2015 *
zajistit uzavření dodatku smlouvy č. 1 se společností G-Team Progres s. r. o.
[ 2015 - 1052 ]
VZ "Rekonstrukce veřejného osvětlení - zadávací podmínky"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vypsání výběrového řízení na dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce VO
- ul. Komenského, U Hřiště, U Hřiště I, K Poříčské stráni",
Systémové číslo zakázky: P15V00000158
*
01.02
*
text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu,
*
01.03
*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou, dle předloženého návrhu.
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi, která je pověřena i posouzením kvalifikace, v navrženém
složení.
[ 2015 - 1053 ]
VZ "CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK - BOJIŠTĚ II"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
předložené vícepráce, méněpráce na akci "CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II",
systémové číslo zakázky: P15V00000163
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*
01.02
*
vypsání zadávacího řízení k veřejné zakázce "CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II
- vícepráce č. 1", formou jednacího řízení bez uveřejnění se stávajícím dodavatelem,
*
01.03
*
text výzvy včetně příloh k zadávacímu řízení dle předloženého návrhu.
pověřuje
*
02.01
*
Ing. Miroslava France a Ing. Davida Jelínka jednat se stávajícím dodavatelem v rámci tohoto zadávacího
řízení,
*
02.02
*
Ing. Miroslava France a Ing. Davida Jelínka ve věcech technických odpovídat na dotazy uchazečů
a poskytovat dodatečné informace,
*
02.03
*
Ing. Miroslava France, Ing. Davida Jelínka a Mgr. Lucii Vlkovou otevíráním obálek s nabídkami, předběžným
posouzením nabídek a provedením předběžného hodnocení.
[ 2015 - 1054 ]
VZ "Rekonstrukce ul. Horská Trutnov" - výsledek
rada města
schvaluje
*
01.01
*
k veřejné zakázce zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění "Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov
- Horní Staré Město - dodatečné práce č. 1",
systémové číslo VZ: P15V00000149
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče:
M-Silnice a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín, s nabídkovou cenou 1 752 913,15 Kč
bez DPH.
pověřuje
*
02.01
*
Ing. Miroslava France zajištěním podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností M-Silnice a. s.
[ 2015 - 1055 ]
VZ "Rekonstrukce ul. Smetanova - změnový list"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
- vypsání zadávacího řízení k veřejné zakázce "Rekonstrukce ulice Smetanova - změnový list č. 1", formou
jednacího řízení bez uveřejnění se stávajícím dodavatelem,
Systémové číslo VZ: P15V00000157
- text výzvy vč. příloh k zadávacímu řízení dle předloženého návrhu.
pověřuje
*
02.01
*
Ing. Miroslava France a p. Petra Andra jednat se stávajícím dodavatelem v rámci tohoto zadávacího řízení,
*
02.02
*
Ing. Miroslava France a p. Petra Andra ve věcech technických odpovídat na dotazy uchazečů a poskytovat
dodatečné informace,
*
02.03
*
Ing. Miroslava France, p. Petra Andra a Mgr. Lucii Vlkovou otevíráním obálek s nabídkami, předběžným
posouzením nabídky a provedením předběžného hodnocení.
[ 2015 - 1056 ]
Oprava interiéru kostela sv. J. Nepomuckého, Libeč
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. RM/4/15, řešícího vícepráce, oceněné částkou 34 508,00 Kč
vč. 21% DPH, v předloženém znění.
pověřuje
*
02.01
*
Ing. France zajištěním uzavření Dodatku č. 1 se společností KV + ZL stavební, s. r. o., v předloženém znění.
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[ 2015 - 1057 ]
Znak města Trutnova
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova na tiskovinách určených k propagaci Charitativního festivalu
na podporu dětí z dětských domovů Webrovkafest na Klučance.
[ 2015 - 1058 ]
Závazné předpisy MěÚ Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
organizační opatření č. 16/2015 - Provádění inventarizace majetku a závazků města Trutnova, dle
předloženého návrhu,
*
01.02
*
organizační opatření č. 17/2015 - Oběh účetních dokladů, dle předloženého návrhu,
*
01.03
*
organizační opatření č. 18/2015 - Hospodaření a evidence majetku města, dle předloženého návrhu,
*
01.04
*
zásady č. 3/2015 - O některých úkonech při nájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky majetku města Trutnova,
dle předloženého návrhu,
*
01.05
*
zásady č. 4/2015 - Postup při pronájmu obecních bytů, dle předloženého návrhu,
*
01.06
*
zásady č. 5/2015 - Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených
nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů, dle předloženého návrhu.
[ 2015 - 1059 ]
VZ "Dodávka barevných a černých tonerů pro MěÚ"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
provedení výběrového řízení přes elektronické tržiště GEMIN.CZ formou e-aukce k veřejné zakázce malého
rozsahu "Dodávka barevných a černých tonerů pro MěÚ Trutnov,
systémové číslo zakázky v GEMIN.CZ: T002/15/V00027131
*
01.02
*
text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu,
*
01.03
*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou, dle předloženého návrhu.
jmenuje
*
02.01
*
hodnotící komisi, která je pověřena otevíráním elektronických nabídek, posouzením kvalifikace a nabídek.
[ 2015 - 1060 ]
VZ "Pořízení výpočetní techniky pro MěÚ Trutnov"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu "Pořízení výpočetní techniky
pro Městský úřad Trutnov - 2015",
systémové číslo zakázky: P15V00000161
*
01.02
*
text výzvy k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh dle předloženého návrhu,
*
01.03
*
okruh navržených dodavatelů k obeslání výzvou,
jmenuje
*
02.01
*
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi v navrženém složení, která též posoudí kvalifikaci uchazečů,

11

pověřuje
*
03.01
*
Ing. Bohumíra Hábu odpovídat na dotazy uchazečů a poskytovat dodatečné informace.
[ 2015 - 1061 ]
VZ "Poskytování hlasových a datových služeb"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
výsledek veřejné zakázky malého rozsahu "Poskytování hlasových a datových služeb pro MěÚ Trutnov",
systémové číslo VZ: P15V00000145
*
01.02
*
pořadí firem dle hodnotícího kritéria: nejnižší nabídková cena bez DPH:
Část "A" - Poskytování hlasových služeb
1. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
2. 02 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Část "B" - Poskytování 12 linek
1. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
2. 02 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Část "C" - Poskytování datové služby (Internet)
1. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
2. 02 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
ukládá
*
02.01 Urč: Mgr. Rathouský
T: 02.11.2015 *
zajistit uzavření smlouvy s vítěznou firmou T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
[ 2015 - 1062 ]
Vyhlášení konkurzu - ředitel/ka SVČ Trutnov
rada města
bere na vědomí
*
01.01
*
rozhodnutí Bc. Marie Sukové vzdát se v souladu s ustanovením § 73 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, pracovního místa ředitelky Střediska volného času, Trutnov, a to k 31.12.2015.
vyhlašuje
*
02.01
*
konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Středisko volného času, Trutnov
dle předloženého návrhu.
jmenuje
*
03.01
*
v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2015 Sb. členy konkursní komise
za zřizovatele Střediska volného času, Trutnov dle předloženého návrhu.
pověřuje
*
04.01
*
Mgr. Ivana Adamce, starostu města Trutnova, jmenovat v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3
vyhlášky č. 54/2015 Sb. po předložení nominací další členy konkursní komise.
[ 2015 - 1063 ]
Příspěvek od Nadace ČEZ pro MŠ Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelového finančního daru (nadačního příspěvku) Mateřskou školou, Trutnov od Nadace ČEZ,
se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČO 26721511, a to ve výši 49 411,00 Kč, který bude použit
na pořízení nových herních prvků na zahradu pracoviště MŠ Tkalcovská.
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[ 2015 - 1064 ]
Darování nepotřebného majetku
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s darováním tabletu Visionbook a mobilního telefonu Nokia, v celkové hodnotě 1 700,00 Kč, Dominiku
Mrkvičkovi dle předloženého návrhu.
[ 2015 - 1065 ]
Organizační opatření č. 11/2015
rada města
schvaluje
*
01.01
*
změnu organizačního opatření č. 11/2015 - Kontrolní řád města Trutnova, dle předloženého návrhu.
[ 2015 - 1066 ]
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*
01.01
*
panu Miloni Vlčkovi prodej dušičkového zboží pod podloubím obchodního domu Elmont-Ch na Horské ulici
od 01.10.2015 do 06.11.2015.
ukládá
*
02.01 Urč: Ing. Kopecký
T: 30.09.2015 *
informovat žadatele o rozhodnutí rady města.
[ 2015 - 1067 ]
VZ „Google Apps for Work“
rada města
schvaluje
*
01.01
*
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče netmail s.r.o., Voršilská 139/5,
110 00 Praha,
*
01.02
*
pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria: nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH:
netmail s.r.o., Voršilská 139/5, 110 00 Praha.
ukládá
*
02.01 Urč: Mgr. Rathouský
T: 02.11.2015 *
zajistit uzavření smlouvy s vítěznou firmou netmail s.r.o., Praha.
[ 2015 - 1068 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 19. října 2015 od 15:00 h v zasedací místnosti č. 301
MěÚ.
Zapsala: P. Velebová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
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Ing. Hana Horynová
místostarostka

