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NEMOVITOSTI – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-924/16
Benešova čp. 510 (bývalý Klub Odeon)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. 192/4 o výměře 418,00 m2, jehož
součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 510 Benešova ulice – jiná stavba (bývalý Klub
Odeon), k. ú. Poříčí u Trutnova, v části obce Poříčí a obci Trutnov, včetně všech součástí, příslušenství a přípojek, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.09.2015, do vlastnictví pana Jaroslava Víta, Tylova 812, 506 01 Jičín, za nabídnutou kupní cenu 1.400.000,00 Kč.
RM_2017-925/16
Bezúplatný převod podílu na domech Horská čp. 658, 659, 660, Trutnov-Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit záměr města ke zveřejnění – bezúplatný převod vlastnického podílu města Trutnova ve
výši 51 % na nemovitých věcech – domech čp. 658 na pozemku st. p. 1443, čp. 659 na pozemku
st. p. 1444 a čp. 660 na pozemku st. p. 1445 a záměr města ke zveřejnění – bezúplatný převod
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nemovitých věcí, pozemků st. p. 1443, st. p. 1444 a st. p. 1445, vše v ulici Horská, obci Trutnov,
v části obce a k. ú. Horní Staré Město na Bytové družstvo Horní Staré Město, IČ 25940007.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-926/16
Krakonošovo nám. čp. 147
rada města
bere na vědomí
*01.01*
ukončení podnájemní smlouvy na část prostor sloužících podnikání v čp. 147 Jihoslovanská ul.
v Trutnově o celkové výměře 15,98 m2 umístěných v 1. NP (1 místnost o výměře 14,40 m2 a 1 výloha 1,58 m2), mezi stávajícím nájemcem paní Janou Blažkovou, IČ 61197017 a podnájemcem
paní Janou Hudákovou, IČ 73981524, ke dni 30.09.2017.
souhlasí
*02.01*
s uzavřením podnájemní smlouvy na část prostor sloužících podnikání v čp. 147 Jihoslovanská ul.
v Trutnově o celkové výměře 15,98 m2 umístěných v 1. NP (1 místnost o výměře 14,40 m2
a 1 výloha 1,58 m2), mezi stávajícím nájemcem paní Janou Blažkovou, IČ 61197017 a podnájemcem paní Kateřinou Salačovou, Švábenicova 302, 541 01 Trutnov, na dobu neurčitou, od
01.10.2017, za účelem zřízení prodejny s použitým zbožím.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-927/16
p. p. 365/1, k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 365/1 (cca 80,00 m2) v k. ú. Oblanov panu Lukáši
Seidlovi k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Zveřejnění
bude zasláno manželům Škvrnovým.
RM_2017-928/16
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2471/7 (cca 26,00 m2) v k. ú. Trutnov spol. ČEZ
Distribuce, a. s., jako pozemek k umístění trafostanice, pokud kupující odsouhlasí kupní cenu
v místě a čase obvyklou, nejméně však 1.600,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-929/16
p. p. 1337, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1337 (cca 298,00 m2) v k. ú. Voletiny paní Darině
Hrdinové k zahrádkářským účelům. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2017-930/16
p. p. 2904, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č. 300 034 na pronájem části p. p. 2904 (44,00 m2) v k. ú. Trutnov,
uzavřené s panem Davidem Lamačem dohodou ke dni 31.10.2017,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2904 (44,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let paní Věře Kalinové, z toho 36,00 m2 k rekreačním účelům za nájemné ve výši
5,00 Kč/m2/rok, 8,00 m2 k umístění stávající kůlny za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že
jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-931/16
p. p. 302/3 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 302/3 (85,00 m2), část p. p. 295/1 (91,00 m2)
a část p. p. 2246/2 (9,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do doby vybudování parkovacích stání
(nejdéle do 31.12.2020) panu Radku Rusovi a paní Katarzyně Weronice Liszkiewicz k vybudování
parkovacích míst (parkovací místa budou veřejně přístupná) a příjezdové cesty (zhutněný štěrk) za
nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok. Jakákoliv další výstavba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-932/16
p. p. 2902, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2902 (10,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let Společenství vlastníků jednotek Břečtejnská 270, Trutnov, k umístění přístřešku na popelnice za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv další výstavba musí být odsouhlasena
pronajímatelem.

RM_2017-933/16
p. p. 147/27, k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 147/27 (200,00 m2) v k. ú. Oblanov na dobu
neurčitou panu Ing. Zbyňku Šancovi jako zahradu, ke zpevnění sjezdu na komunikaci Do Dolců
(zámková dlažba) a k údržbě za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok. Jakákoliv výstavba či výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-934/16
p. p. 183/7, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 183/7 (325,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova spol. INEX SPEDITION s. r. o.
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RM_2017-935/16
Části p. p. 561/10, 561/3 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup části p. p. 561/10 (1 198,00 m2), části p. p. 561/3 (466,00 m2), části p. p. 1914/3
(96,00 m2), části p. p. 576/2 (450,00 m2), části p. p. 1916/1 (34,00 m2) a části p. p. 627/2
(483,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město od vlastníka pozemků, tj. JR Real, s.r.o., za kupní cenu ve
výši 50,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
RM_2017-936/16
Část p. p. 154, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup části p. p. 154 (10,00 m2) v k. ú. Střítež u Trutnova od pana Oldřicha Martince za
kupní cenu ve výši 50,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
RM_2017-937/16
Objekty na st. p. 237 a další, k. ú. Zlatá Olešnice
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod 16 objektů lehkého opevnění na stavebních parcelách č. 229, č. 230,
č. 231, č. 232, č. 233, č. 234, č. 235, č. 236, č. 238, č. 239, č. 240, č. 241, č. 242, č. 243, č. 244
a č. 245 a dvou pěchotních srubů na stavebních parcelách č. 237, č. 246/1, č. 246/2 a č. 246/3
v k. ú. Zlatá Olešnice z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro
Ministerstvo obrany. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-938/16
p. p. 1561/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení č. 2017-786/14 ze dne 31.07.2017 nebylo realizováno z důvodů na straně paní Hany
Balcarové.
RM_2017-939/16
p. p. 529/1 a další, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
podání výpovědi panu Tomáši Stojánkovi pro porušení podmínek stanovených v článku II. odstavci 1. nájemní smlouvy č. 016 039 s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2017-940/16
p. p. 99/9 a další, k. ú. Volanov
rada města
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení č. 2017-810/14 z 31.07.2017 nebude realizováno.
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RM_2017-941/16
p. p. 312/5, k. ú. Bohuslavice na Úpou
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující p. p. 312/5 v k. ú. Bohuslavice nad Úpou
v majetku paní Dagmary Buckové spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky
na části p. p. 312/1 v k. ú. Bohuslavice nad Úpou v celkovém rozsahu 4,00 m2. Jednotková cena
činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněná.
RM_2017-942/16
p. p. 1716/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující st. p. 1109 a p. p. 1716/3 v k. ú. Trutnov
v majetku manž. Ing. Petra a JUDr. Lívie Kaněrových spočívajícího v právu uložení a provozování
kanalizační přípojky a šachty na části p. p. 2316/1 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca
24,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-943/16
Převedení členského podílu (Gabriela Hansová – Radka Driessenová)
rada města
bere na vědomí
*01.01*
žádost ze dne 23.08.2017 o převodu členských práv a povinností paní Gabriely Hansové k bytu
č. 35, Horská čp. 660, v Bytovém družstvu Horní Staré Město, na nového nabyvatele paní Radku
Driessenovou.
RM_2017-944/16
Rozšíření bytu Barvířská čp. 27 (Lucie Petříková)
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt Barvířská čp. 27, č. b. 5, 2. podlaží, o vel. 1 + 1, kde
nájemce je paní Lucie Petříková, rozšířený o komoru vel. 2,04 m2. Měsíční nájemné u rozšířeného
bytu bude ve výši 3.956,00 Kč. 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.
RM_2017-945/16
Dodatek k nájemním smlouvám na byty v Domech s pečovatelskou službou
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření „Dohody o užívání bytu zvláštního určení členem nájemcovy domácnosti“ k nájemním
smlouvám na byty v Domech s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu.
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RM_2017-946/16
Zrušení přidělení sociální bytu (Monika Bernardová)
rada města
bere na vědomí,
*01.01*
že nebude realizováno usnesení Rady města Trutnova č. 2016-1079/20 ze dne 24.10.2016.
RM_2017-947/16
Krakonošovo nám. čp. 69, č. b. 2
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. čp. 69,
č. b. 2, 3. podlaží, o vel. 1 + 1 (kuchyň 33,14 m2, 1. pokoj 34,39 m2, předsíň 9,79 m2, koupelna
9,35 m2, WC 1,68 m2, spíž 7,52 m2, komora 6,88 m2, hala 15,60 m2 a půda 2,00 m2), topení etážové – elektrický kotel. Minimální měsíční nájemné 6.507,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, el. bojler, el. kotel a vodoměr. Orientační výše zálohy na služby spojené
s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní odpad 40,00 Kč/osoba
– dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/osoba a domovní služby 20,00 Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2017-948/16
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
rada města
souhlasí
*01.01*
s vyřazením neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou 5.000,00 Kč až 19.999,00 Kč dle
předloženého návrhu.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20.000,00 Kč dle předloženého návrhu.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-949/16
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 3
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změny rozpočtu města Trutnova na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 3 v upraveném znění.
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RM_2017-950/16
VZ „Přezkoumání hospodaření města Trutnova za roky 2017 - 2020“ – schválení výsledku
výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Přezkoumání hospodaření města Trutnova za
roky 2017 - 2020“, systémové číslo VZ: P17V00000030, konkrétně účastníka č. 6 – O-Consult
s.r.o., Liberec 1 – Staré Město, Baarova 48/4, PSČ 460 01, IČ 44567448, nabídková cena
387.200,00 Kč včetně DPH, k realizaci zakázky,
01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. O-Consult s.r.o., Liberec 1 – Staré Město, Baarova 48/4, 460 01 Liberec 1, IČ 44567448,
2. ÚČTY spol. s r.o., Patrného 193, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČ 25263391,
3. Ing. Karel Novák, Dobrovského 1121, 563 01 Lanškroun, IČ 48611107,
4. TOP AUDITING, s.r.o., Koliště 1965/13a, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 45477639,
5. ATLAS AUDIT s.r.o., Čelákovice, K Bílému vrchu 1717, okres Praha-východ, 250 88 Čelákovice, IČ 25652320,
6. AK AUDIT spol. s r.o., Americká 177/35, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 25634780,
7. FIZA, a.s., Hrozňatova 2287/3, Židenice, 615 00 Brno, IČ 26252325,
pověřuje
*02.01*
Ing. Gerega, vedoucího Odboru finančního, 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.
RM_2017-951/16
Porušení rozpočtových pravidel příjemci dotací
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
upustit od povinnosti odvodu a penále při porušení rozpočtové kázně, spočívající v neodevzdání
vyúčtování poskytnuté dotace ve stanoveném termínu, odpovídající výši poskytnuté dotace, jakož
i následně vyčíslenému penále, pro příjemce dotací z rozpočtu města Trutnova v níže uvedeném
seznamu dle důvodové zprávy.
RM_2017-952/16
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
zrušit své usnesení ZM_2017-58/2 v bodě 27.01 a 27.02 ze dne 02.05.2017,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 64.501,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s.,
IČ 47467061, Poříčí, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba sportovišť
– částečná úhrada výdajů spojených s údržbou areálu – údržba travnaté plochy a kabin, zavlažování hřiště, údržba víceúčelového hřiště,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s., IČ 47467061, Poříčí,
541 01 Trutnov, dle předloženého znění.
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RM_2017-953/16
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč) – ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub KRAKONOŠ
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč pro ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub KRAKONOŠ,
IČ 22843841, Sněženková 501, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní
akce – částečná úhrada výdajů spojená s pořádáním 7. ročníku veřejného závodu ve střelbě na
asfaltové terče "Putovní pohár města Trutnova" v roce 2017,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub KRAKONOŠ, IČ 22843841, Sněženková 501, Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2017-954/16
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč) – Jana Rudolfová
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč pro paní Janu Rudolfovou, bytem Bratří Čapků 339, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná
úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí na mistrovství Evropy ve sportu OCR (Obstacle
Course Racing) v roce 2017,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro paní Janu Rudolfovou, bytem Bratří Čapků 339, Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2017-955/16
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 10.656,00 Kč pro TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná
úhrada výdajů spojených s užíváním sportoviště na Základní škole, Trutnov 3, Náchodská 18,
v roce 2017,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 24.660,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace
nájemného – úhrada výdajů spojených s pronájmem hřiště na Městském stadionu za období srpen, září, říjen roku 2017 na tréninky a turnaje mládeže amerického fotbalu,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 130.000,00 Kč pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti – částečná úhrada
výdajů spojených s dopravou žákovských družstev U12-U15 na jednotlivé soutěže na sezónu
2017/2018,
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
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*04.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 110.000,00 Kč pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti – částečná úhrada
výdajů na dopravu mládežnických hráčů na soutěže a tréninky v roce 2017,
*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle
předloženého vzoru.
RM_2017-956/16
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – TJ Trutnov – Poříčí
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 180.900,00 Kč pro TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu a úhrada výdajů na sportovní akce v roce
2017, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2017-957/16
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 454.000,00 Kč pro Česká republika – Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje, IČ 70882525, Náchodská 475, Trutnov, na účel určený v individuálně
podané žádosti – úhrada výdajů na celkovou modernizaci objektu chemicko-technické dílny v areálu HZS Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, realizovanou v roce 2017,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IČ 70882525, Náchodská 475, Trutnov, dle předloženého znění.
RŮZNÉ
RM_2017-958/16
Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč následujícím stavebníkům:
1. Bc. Lence Bachtíkové, DiS., Do Kopce 135, 541 02 Trutnov, na provedení kanalizační přípojky
a komunikace,
2. Ing. Aleši Škodovi, Horní Rokytnice 698, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, na zpevnění příjezdové
komunikace,
3. panu Antonínovi Zifčákovi, Třešňová 1288, 349 01 Stříbro, na vodovodní a kanalizační přípojku,
*01.02*
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s:
1. Bc. Lenkou Bachtíkovou, DiS., Do Kopce 135, 541 02 Trutnov,
2. Ing. Alešem Škodou, Horní Rokytnice 698, 512 45 Rokytnice nad Jizerou,
3. panem Antonínem Zifčákem, Třešňová 1288, 349 01 Stříbro,
v předloženém znění.
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RM_2017-959/16
Oprava střechy ZUŠ čp. 73 – závěrečné vyúčtování vícepráce a méněpráce
rada města
schvaluje
*01.01*
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou GOS CZ s. r. o., kterým se řeší navýšení ceny díla o částku 164.227,00 Kč vč. DPH, dle přiloženého návrhu.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo
s firmou GOS CZ s. r. o., dle přiloženého návrhu.
RM_2017-960/16
Oprava střechy Národního domu čp. 199 – vícepráce
rada města
schvaluje
*01.01*
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou GOS CZ s. r. o., kterým se řeší navýšení ceny díla o částku 378.929,00 Kč vč. DPH, dle přiloženého návrhu.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo
s firmou GOS CZ s. r. o., dle přiloženého návrhu.
RM_2017-961/16
Projekt "Stezka pokladů" (změna partnerů projektu)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změnu partnerů při podání žádosti na projekt "Stezka pokladů" a to odchod partnera
Kɫodzko. Přičemž vyčleněné finanční prostředky zůstávají nezměněny,
*01.02*
schválit podpis Dohody o spolupráci s partnery projektu Gminou Zɫoty Stok a Vlčice (okres Jeseník).
RM_2017-962/16
Mikroprojekt "Města odletů – Świdnica a Trutnov"
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit podání žádosti o dotaci na mikroprojekt typu B (projekt dvou rovnocenných partnerů)
"Města odletů – Świdnica a Trutnov", dále jen "projekt", v Programu Interreg V-A Česká republika
– Polsko 2014-2020, Fond mikroprojektů, dále jen "program",
*01.02*
schválit vyčlenění finančních prostředků na předfinancování výdajů trutnovské části projektu, dotačně nekrytých uznatelných výdajů a na financování neuznatelných výdajů, to vše v souhrnné výši
950.000,00 Kč,
*01.03*
schválit podpis Deklarace partnerství v souladu s požadavky programu s partnerem projektu Gmina Miasto Świdnica.
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RM_2017-963/16
VZ "TDI a koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
s názvem "TDI a koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času
Trutnov", systémové číslo VZ: P17V00000116,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Miroslav Franc, Ing. David Jelínek
a Ing. Lucie Novotná.
*01.04*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, pan Michal Šubrt, Ing. Miroslav
Franc, Ing. David Jelínek, Ing. Lucie Novotná, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové
ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků zadávacího 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. 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_2017-964/16
VZ "Města odletů – Świdnica a Trutnov – projektová dokumentace a realizace dětského hřiště" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Města odletů – Świdnica
a Trutnov – projektová dokumentace a realizace dětského hřiště“, systémové číslo VZ:
P17V00000116,
*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. Miroslav Franc, Ing. Václava Rex, Ing. Lucie Novotná,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, Ing. Miroslav Franc, Ing. Václava
Rex, Mgr. Šárka Heinitzová, Ing. Lucie Novotná, 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. 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.

Stránka 13 z 15

RM_2017-965/16
Znak města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova na informační tiskoviny určené k propagaci Charitativního festivalu.
RM_2017-966/16
VZ „Vzdělávací portál města“ – schválení výsledku výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Vzdělávací portál města“, systémové číslo VZ:
P17V00000095, konkrétně účastníka č. 1 – RENTEL a.s., Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00
Praha 5, IČ 26128233, nabídková cena 18.150,00 Kč včetně DPH za 1 měsíc provozu k realizaci
zakázky,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. RENTEL a.s., Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5, IČ 26128233.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, 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.
RM_2017-967/16
Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí zprávu o činnosti dobrovolného svazku obcí Královská věnná města (DSO KVM) za
rok 2016, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO KVM za rok 2016.
RM_2017-968/16
Dohody o vytvoření společných školských obvodů spádových ZŠ
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit na základě ustanovení § 178 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dohody s obcí Hajnice o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy,
jejíž činnost vykonává Základní škola, Trutnov, V Domcích 488, dle předloženého návrhu,
*01.02*
schválit na základě ustanovení § 178 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dohody s obcí Chvaleč o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy,
jejíž činnost vykonává Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18, dle předloženého návrhu,
*01.03*
schválit na základě ustanovení § 178 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dohody s obcí Vlčice o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž
činnost vykonává Základní škola, Trutnov, V Domcích 488, dle předloženého návrhu,
*01.04*
schválit na základě ustanovení § 178 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dohody s obcí Zlatá Olešnice o vytvoření společného školského obvodu spádové základní
školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18, dle předloženého návrhu.

Stránka 14 z 15

RM_2017-969/16
Rezignace členky Sociální komise Rady města Trutnova
rada města
bere na vědomí
*01.01*
rezignaci členky Sociální komise Rady města Trutnova Ing. Marcely Čížkové ke dni 30.08.2017.
RM_2017-970/16
STATUT SPORTOVNÍCH CEN MĚSTA TRUTNOVA
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit Statut sportovních cen města Trutnova v předloženém znění.
RM_2017-971/16
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 01.10.2017 do 02.11.2017,
*01.02*
panu Šándoru Havránovi prodej dušičkového zboží pod podloubím obchodního domu Elmont-Ch
na Horské ulici od 02.10.2017 do 03.11. 2017.
ukládá
*02.01*
Ing. Kopeckému, vedoucímu Živnostenského odboru MěÚ, informovat žadatele o rozhodnutí rady
města.
Termín: 26.09.2017
RM_2017-972/16
Smlouva o reklamě – reklama a propagace objednatele v Útulku pro opuštěné a zatoulané
psy
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o reklamě – reklama a propagace ČEZ a. s., v Útulku pro opuštěné a zatoulané
psy v Trutnově,
*01.02*
pověření Ing. Kasperové, vedoucí Odboru životního prostředí, zajistit uzavření smlouvy o reklamě
v předloženém znění.
RM_2017-973/16
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na úterý 26.09.2017 od 15:00 v zasedací místnosti č. 301
MěÚ.
Zapsala: P. Velebová
L. S.

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta
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