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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
Žádná usnesení ke kontrole nebyla
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-836/15
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č.
na prostory sloužící podnikání v čp.
, umístěné v 1.NP (vchod z ulice Na Struze) o celkové výměře 39,96 m2 (2 místnosti
14,43 m2 a 25,53 m2) s paní
, dohodou ke dni 31.8.2017.
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souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 16 Krakonošovo náměstí v Trutnově, umístěné v 1.NP (vchod z ulice Na Struze) o celkové výměře 39,96 m2 (2 místnosti 14,43 m2 a 25,53 m2) na dobu určitou 5 let. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
prostor 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. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů.
RM_2017-837/15
Kaple Panny Marie Pomocné na st. p. 83 v k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
nesouhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města poskytnout jako výpůjčku pozemek st. p. 83, jehož součástí je budova – jiná stavba (Kaple Panny Marie Pomocné) v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, o celkové výměře 67,00 m2, Pražské pravoslavné eparchii, se sídlem Šárecká 1065/36, 160 00 Praha
6, na dobu určitou 1 rok, za účelem provozování činnosti církve.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout pozemek st. p. 83, jehož součástí je budova – jiná stavba (Kaple Panny Marie Pomocné) v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, o celkové výměře
67,00 m2, Pražské pravoslavné eparchii, se sídlem Šárecká 1065/36, 160 00 Praha 6, na dobu
určitou 1 rok, za nájemné ve výši 2.000,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování činnosti církve.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-838/15
(prominutí nájemného za 09/2017)

rada města
souhlasí
*01.01*
s prominutím nájemného za období 09/2017 za pronájem prostor sloužících podnikání v čp.
, umístěných 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) ve výši 8.333,00 Kč panu
,
z důvodu rekonstrukce domu.
RM_2017-839/15
Upuštění od vymáhání nevymahatelné pohledávky (
)
rada města
schvaluje
*01.01*
upuštění od vymáhání pohledávky ve výši 257.409,00 Kč s úrokem z prodlení a náklady řízení ve
výši 61.529,50 Kč (celkem ve výši 353.941,50 Kč) za užívání prostor sloužících podnikání
v čp.
, kterou měli ve společném jmění manželů pan
, nar.
a paní
, nar.
, z důvodu její nevymahatelnosti pro úmrtí spoludlužníka pana
a ukončení insolvenčního řízení vůči spoludlužnici paní
,
*01.02*
neuplatňovat vůči společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., náhradu škody vzniklou z titulu nepřihlášení
pohledávky ve výši 353.941,50 Kč za užívání prostor sloužících podnikání v domě čp.
v insolvenčním řízení vůči dlužnici paní
.

Stránka 5 z 24

ukládá
*02.01*
Ing. Gaislerovi, jednateli společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., učinit nápravná opatření v oblasti
smluvních vztahů tak, aby se vzniklá situace nemohla opakovat.
Termín: 01.10.2017
RM_2017-840/15
(prominutí nájemného)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prominutí nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání v čp.
, umístěných v 1. NP o celkové výměře 66,30 m2 (prodejna 42,70 m2, výloha 1,30 m2,
sklad 15,50 m2, šatna 4,90 m2 a WC 1,90 m2) panu
po dobu 3 měsíců ve výši
27.875,00 Kč z důvodu rekonstrukce prostor.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-841/15
p. p.
a další, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 600,00 m2), část p. p.
(cca
2
2
400,00 m ) a část p. p.
(cca 100,00 m ) v k. ú. Libeč panu
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-842/15
p. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
(180,00 m2) v k. ú. Voletiny panu
jako zahradu a pozemek pod stavbou. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-843/15
st. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat st. p.
(68,00 m2) a st. p.
(10,00 m2) v k. ú. Trutnov
2
jako pozemky pod rodinným domem a p. p.
(838,00 m ) v k. ú. Trutnov jako zahradu
manž.
. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-844/15
p. p. 2763/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2763/1 (cca 9,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství
vlastníků Slévárenská 606 v Trutnově, k vybudování bezbariérového vstupu do domu. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2017-845/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(109,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou panu
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-846/15
p. p.
, k. ú. Debrné
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(5 329,00 m2) v k. ú. Debrné na dobu neurčitou panu
k sečení trávy a myslivosti (posed) za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok
s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-847/15
p. p.
a další, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájmu k části p. p.
o výměře 122,00 m2 v k. ú. Voletiny s Českým zahrádkářským svazem z. o. Trutnov–Poříčí, dohodou ke dni 30.09.2017,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 111,00 m2), část p. p.
(cca
2
2
122,00 m ) a část p. p.
(cca 56,00 m ) v k. ú. Voletiny na dobu určitou 5 let paní
, z toho 128,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok
a 161,00 m2 za pozemek pod kůlnami za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další
výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-848/15
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 50,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na
dobu určitou 1 rok panu
jako manipulační plochu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok
s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-849/15
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 50,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na
dobu určitou do 31.12.2017 paní
jako manipulační plochu (skládka materiálu) za
nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2017-850/15
p. p.
, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemních smluv č.
a č.
na pronájem části p. p.
(404,00 m2)
v k. ú. Libeč, uzavřené s panem
dohodou ke dni 30.09.2017,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(404,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu neur2
čitou paní
, z toho 387,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
2,00 Kč/m2/rok a 17,00 m2 k umístění kůlny za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv
výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-851/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu určitou 2 roky panu
jako manipulační plochu za nájemné ve
výši 300,00 Kč/rok s tím, že v případě ukončení pronájmu bude navážka odstraněna a pozemek
vyklizen.
RM_2017-852/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 172,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu určitou 5 let panu
jako manipulační plochu za nájemné ve výši
5.000,00 Kč/rok.
RM_2017-853/15
p. p.
, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(60,00 m2) v k. ú. Volanov na dobu neurčitou
panu
k sečení za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že bude pronajatý pozemek po dobu nájmu oplocen. Jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-854/15
st. p.
, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej st. p.
(218,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova manž.
za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 200,00 Kč/m2, jako pozemek pod stavbou.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2017-855/15
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 340,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město manž.
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 150,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních
pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-856/15
p. p. 1249, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření smlouvy 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 létajících 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 stavbu bez finanční náhrady, pokud nedojde předem k jiné
dohodě. Případné prodloužení práva stavby podléhá schválení zastupitelstvem města. Náklady
spojené se zřízením práva stavby (daně, poplatek KÚ, vyjmutí ze ZPF, atd.) hradí stavebník.
RM_2017-857/15
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej podílu o velikosti 7410/36286 na st. p.
(o celkové výměře 265,00 m2) v k. ú.
Trutnov panu
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 250,00 Kč/m2, jako
podíl na pozemku, příslušející k bytové jednotce ve vlastnictví kupujícího. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-858/15
p. p.
, p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření dohody o zániku práva stavby k p. p.
(28,00 m2) v k. ú. Trutnov s paní
k 15.10.2017. Náklady spojené s výmazem práva stavby z katastru nemovitostí hradí stavebník,
*01.02*
schválit uzavření dohody o zániku práva stavby k p. p.
(28,00 m2) v k. ú. Trutnov s panem
k 15.10.2017. Náklady spojené s výmazem práva stavby z katastru nemovitostí
hradí stavebník.
RM_2017-859/15
p. p. , k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí, že usnesení ZM 2017-73/3 nebylo realizováno.
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RM_2017-860/15
p. p.
, k. ú. Kocbeře
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření Smlouvy o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemcích a stavbách
na nich umístěných, které jsou ve vlastnictví manž. Mgr.
, tj.
p. p.
, p. p.
a st. p.
v k. ú. Kocbeře vůči vlastníkovi sousedního pozemku,
tj. p. p.
k. ú. Kocbeře, kterým je město Trutnov, za následujících podmínek:
− stavebník zajistí na své náklady, nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu smlouvy, aby vzdání
se práva bylo zapsáno do katastru nemovitostí,
− město na základě písemného oznámení o zápisu vzdání se práva na náhradu škody a pokud
tomu nebudou bránit jiné skutečnosti, poskytne v případě potřeby stavebníkovi souhlasné stanovisko k vydání stavebního povolení pro stavbu „Garáž a sjezd u objektu čp.
obci Kocbeře, v části Nové Kocbeře“.
RM_2017-861/15
p. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup p. p.
(19,00 m2) v k. ú. Voletiny od pana
2
výši 50,00 Kč/m . Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.

za kupní cenu ve

RM_2017-862/15
p. p. 1932 a 628/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod p. p. 1932 (795,00 m2) a p. p. 628/1 (342,00 m2) v k. ú. Horní Staré
Město z vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Trutnova.
RM_2017-863/15
p. p. 2217/26 a 2217/38, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod p. p. 2217/26 (31,00 m2) a p. p. 2217/38 (5,00 m2) v k. ú. Trutnov
z vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
majetku města Trutnova.
RM_2017-864/15
p. p. 2013/8, k. ú. Trutnov
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2013/8 (cca 135,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků Švédská 461, 462, ani Společenství vlastníků jednotek Švédská 463, 464 v Trutnově.
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POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-865/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem 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. 23 bude nájemní smlouva rozšířena o tohoto nájemce. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-866/15
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem 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.
RM_2017-867/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 45,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let panu
2
, 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.
RM_2017-868/15
p. p. 2213/5, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/5 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, společnosti GREEN LINE
CZ s. r. o. (HUDY), k umístění reklamního stojanu typu „A“ s vlajkou na dobu určitou, a to od
01.10.2017 do 30.09.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že vlajka bude umístěna
v těsné blízkosti reklamního stojanu.
RM_2017-869/15
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti TRAAKOPOT CZ
s. r. o. (TRANKA), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 18.09.2017 do
11.08.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/3 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
12.08.2017 do 17.09.2017 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
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RM_2017-870/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
1 (cca 4,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Královédvorská, panu
(MOTOREST NA BOJIŠTI), k umístění reklamního poutače na dobu určitou, a to od
01.10.2017 do 30.09.2018 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2017-871/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, paní
(JÍDELNA BELA), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 05.09.2017 do
04.09.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-872/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, panu
(NEHTOVÉ STUDIO), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 05.09.2017 do
30.06.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
(cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
2
01.07.2017 do 04.09.2017 ve výši 3,00 Kč/m /den.
RM_2017-873/15
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu nájemní smlouvy č.
uzavřené s panem
a nájemní smlouvy
č.
uzavřené s paní
tak, že panu
bude snížena výměra pronajaté části p. p.
k. ú. Horní Staré Město na 251,00 m2 a paní
bude navýšena
výměra pronajaté části p. p.
k. ú. Horní Staré Město na 427,00 m2 a budou aktualizovány
přílohy smluv, tj. zákresy pronajatých částí.
RM_2017-874/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 400,00 m2) v k. ú. Trutnov paní
ským účelům.
RM_2017-875/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 30,00 m2) v k. ú. Trutnov panu

k zahrádkář-

k údržbě zeleně.
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RM_2017-876/15
p. p.
, k. ú. Babí
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy s panem
na pronájem části p. p.
(cca 20,00 m2) v k. ú. Babí s účinností od 01.03.2018 do 28.02.2022.
RM_2017-877/15
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p.
o celkové výměře 22,00 m2 uzavřené s panem

a části st. p.
v k. ú. Trutnov
dohodou ke dni 01.09.2017.

POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2017-878/15
p. p. 2427 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2427 (cca 1,00 m2), části p. p. 2213/11 (cca 25,00 m2), části p. p. 2213/1 (cca
10,00 m2), části st. p. 18 (cca 2,00 m2) a části st. p. 17 (cca 3,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo
náměstí, společnosti VRAPO s. r. o., k umístění lešení za účelem opravy fasády domu čp. 15 a 16
na dobu určitou, a to od 25.08.2017 do 30.09.2017.
RM_2017-879/15
p. p. 236/262, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést přístavbu a užívat prostor nad p. p. 236/262
(cca 1,00 m2) k. ú Trutnov se Společenstvím pro dům Jiráskovo nám. 528-530 Trutnov. Stavebník
se zavazuje provést stavbu v termínu do 31.10.2018.
RM_2017-880/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p.
(cca 21,00 m2) v k. ú.
Trutnov s manž.
, za následujících podmínek:
− pozemek bude užíván výhradně za účelem zřízení sjezdu z p. p.
v k. ú. Trutnov (v majetku žadatelů) na komunikaci Hřbitovní (p. p.
v k. ú. Trutnov) v majetku města,
− následnou údržbu a veškeré opravy stavby (sjezdu) bude provádět stavebník na vlastní náklady,
− provedené úpravy na pozemku budou součástí pozemku, stavebník nebude mít k pozemku,
který tvoří veřejné prostranství, žádná zvláštní práva,
− stavba bude dokončena do 30.10.2018.
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RM_2017-881/15
p. p. 2215/1 a p. p. 2472/1, 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. 2215/1 a p. p. 2472/1
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 8,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-882/15
p. p. 2633/9 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti HD internet, s. r. o., v právu uložení
a provozování chrániček pro optickou síť na části p. p. 2633/9, p. p. 2633/17, p. p. 2239,
p. p. 253/19, p. p. 237/38, p. p. 2768/1, p. p. 237/25, p. p. 237/33, p. p. 237/47, p. p. 236/262,
p. p. 236/40 a p. p. 237/49 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 1 560,00 m2. Jednotková cena
činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-883/15
p. p. 1992/1 a p. p. 1988/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch Společenství vlastníků jednotek Růžová 137,
Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky na části p. p. 1992/1
a p. p. 1988/1 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 48,00 m2. Jednotková cena činí
133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-884/15
p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující p. p.
v k. ú. Dolní Staré Město
v majetku manž.
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní
a kanalizační přípojky na části p. p.
v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu 58,00 m2.
2
Jednotková cena činí 40,00 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávnění.
RM_2017-885/15
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatné služebnosti cesty a stezky na p. p.
v k. ú. Starý Rokytník k panující p. p.
v k. ú. Starý Rokytník v majetku pana
v celkovém rozsahu 34,00 m2. Jednotková
cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
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RM_2017-886/15
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující p. p. 1837/26 v k. ú. Trutnov v majetku
manž.
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní
a kanalizační přípojky na části p. p.
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 10,00 m2.
2
Jednotková cena činí 50,00 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávnění.
RM_2017-887/15
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování optického kabelu na části p. p. 2187/1,
p. p. 2189/28, p. p. 2187/2, p. p. 2189/2 a p. p. 165/4 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu
cca 828,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-888/15
p. p. 2132/4 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. 2132/4, p. p. 2087/1,
p. p. 2087/5 a st. p. 4718 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 110,00 m2. Jednotková cena činí
133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-889/15
p. p.
, k. ú. Volanov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující p. p.
v k. ú. Volanov v majetku
manž.
spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky na části p. p.
v k. ú. Volanov v celkovém rozsahu 3,00 m2. Jednotková cena činí
2
33,33 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2017-890/15
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
neschvaluje
*01.01*
výpůjčku části st. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, panu
k umístění stolku,
*01.02*
pronájem části st. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, panu
k umístění stolku.
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BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-891/15
Krakonošovo nám. čp. 69
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. čp. 69,
č. b. 3, 2. podlaží o vel. 1 + 3 (kuchyň 18,02 m2, 1. pokoj 17,09 m2, 2. pokoj 28,56 m2, 3. pokoj
28,56 m2, předsíň 14,73 m2, koupelna + WC 6,11 m2, spíž 3,96 m2, komora 14,63 m2 a půda
30,00 m2), topení etážové elektrické. Minimální měsíční nájemné 8.599,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, bojler, el. kotel a vodoměr SV. 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.
RM_2017-892/15
Žádost o přechod nájmu bytu (Mgr.
, DiS.)
rada města
schvaluje
*01.01*
přechod nájmu bytu
o vel. 1 + 3, č. b. 3, 2. podlaží z nájemce pana
na Mgr.
, DiS., bytem
za měsíční nájemné ve výši 3.158,00 Kč, kdy nová nájemní smlouva bude uzavřena od 09.07.2017 do
08.07.2019.
RM_2017-893/15
Převedení půdního bytu (Bc.
)
rada města
schvaluje
*01.01*
převedení nájemní smlouvy na půdní byt
, o vel. 1 + 3, č. b. 3,
2. podlaží z Bc.
na manž. Ing.
, trv. bytem
, kde měsíční nájemné u bytu
je 1.078,00 Kč do
31.01.2022. Měsíční nájemné u tohoto bytu od 01.02.2022 bude vypočteno ve výši nájemného
u standardního bytu dle platných právních předpisů pro byty v majetku města Trutnov v tom daném
období. Finanční vypořádání ohledně vybudování půdního bytu proběhne mezi Bc. Helenou Potočkovou a manž. Ing.
. Nájemní smlouva na byt bude uzavřena na dobu neurčitou.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2017-894/15
Pult centralizované ochrany
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení mandátní smlouvy č.
IČ
,
*01.02*
ukončení mandátní smlouvy č.
IČ
,

(objednatel
) dohodou ke dni 30.06.2017,

– GABI GOLD s.r.o.,

(objednatel
) dohodou ke dni 30.06.2017,

– Espreso bar s.r.o.,
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*01.03*
změnu v mandátní smlouvě č. 212/16/TU (objednatel PRO MUSIC s.r.o., Náchodská 530, Trutnov 3, IČ 26006171). Změna spočívá v sídle společnosti. Nová adresa sídla společnosti je Horská 922, Trutnov.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-895/15
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč) – Divadlo bez Zábran, z.s.
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 24.000,00 Kč pro Divadlo bez Zábran, z.s., IČ 70801461, Lhotecká 6,
541 03 Trutnov-Lhota, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – úhrada výdajů spojených s provozem divadla, pořízením nových opon, kulis a kostýmů
a výdajů na divadelní představení pro děti v roce 2017,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Divadlo bez Zábran, z.s., IČ 70801461, Lhotecká 6, 541 03 TrutnovLhota, dle předloženého znění.
RM_2017-896/15
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Trutnov,
IČ 60153130, Kryblická 368, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše
nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním týdenního edukačně preventivního pobytu pro diabetiky v roce 2017,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Trutnov, IČ 60153130, Kryblická 368, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro RC Modeláři Trutnov, z.s., IČ 22769951, Pampelišková 516, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované
– úhrada výdajů spojených s úpravou modelářského letiště RC Modeláři Trutnov, letiště TrutnovVolanov (sekání trávy apod.),
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro RC Modeláři Trutnov, z.s., IČ 22769951, Pampelišková 516, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro RC Modeláři Trutnov, z.s., IČ 22769951, Pampelišková 516, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované
– úhrada výdajů spojených s pořádáním 5. ročníku soutěže v létání draků "Drakiáda" v roce 2017,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro RC Modeláři Trutnov, z.s., IČ 22769951, Pampelišková 516, Trutnov,
dle předloženého vzoru.
RM_2017-897/15
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Stachelberg, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro Stachelberg, z.s., IČ 26989743, Pampelišková 505, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 20.07.2017, tj. na
částečnou úhradu výdajů spojených s pořízením a instalací odolných komunikátorů na klíčová místa v podzemí Stachelbergu, pořízením a instalací kamer pro monitoring provozu v podzemí, poříStránka 17 z 24

zením a instalací kamer k ochraně před krádeží a vandalstvím a na dílčí technické úpravy v prostoru šachty objektu 73 dělostřelecké tvrze Stachelberg,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Stachelberg, z.s., IČ 26989743, Pampelišková 505, Trutnov,
dle předloženého znění.
RM_2017-898/15
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s.,
IČ 26000237, Maxima Gorkého 77, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 01.08.2017, tj. na úhradu výdajů spojených se zajištěním převozů občanů pod vlivem
alkoholu na záchytnou stanici v Hradci Králové v roce 2017, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s.,
IČ 26000237, Maxima Gorkého 77, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 02.08.2017, tj. na částečnou úhradu výdajů na zajištění pohotovostní lékařské služby
ve večerních hodinách na odděleních interním, chirurgickém a dětském – mzdové náklady pro
zdravotní personál (lékaři a všeobecné sestry), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2017-899/15
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Společnost česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše, z.s.
rada města
schvaluje
*01.01*
navýšení dotace o částku 20.000,00 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*
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě pro Společnost česko-německého porozumění Trutnov
– Krkonoše, z.s., IČ 47464780, Horská 634, Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2017-900/15
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změnu termínu čerpání dotace do 31.03.2018 schválené zastupitelstvem města svým
usnesením č. ZM_2017-29/1 pro Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s., IČ 05146828, Veleslavínova 66, Trutnov,
*01.02*
schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě pro Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s.,
IČ 05146828, Veleslavínova 66, Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2017-901/15
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) –
rada města
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro paní
, bytem
, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada
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výdajů spojených s pořádáním akce "Hubertova jízda Bojiště" v roce 2017, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2017-902/15
ZŠ Komenského – převod finančních prostředků do fondu investic
rada města
schvaluje
*01.01*
příspěvkové organizaci Základní škola, Trutnov, Komenského 399, převod prostředků v částce
112.270,33 Kč z rezervního fondu do fondu investic.
RM_2017-903/15
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2017
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vydat obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 5/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2010, o místním poplatku ze vstupného.
RM_2017-904/15
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Spolek občanů Babí, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč pro Spolek občanů Babí, z.s., IČ 22713174, Babí 137, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – na
úhradu výdajů spojených s vybudováním venkovního altánu,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Spolek občanů Babí, z.s., IČ 22713174, Babí 137, Trutnov, dle
předloženého znění.
RŮZNÉ
RM_2017-905/15
Úprava lyžařských běžeckých tras Trutnov – smlouva o poskytnutí dotace
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy č. 17CRG01-0013 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního fondu
Královehradeckého kraje na realizaci projektu „Úprava lyžařských běžeckých tras Trutnov
2017/2018“.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření smlouvy s Královéhradeckým
krajem v předloženém znění v termínu do 30.09.2017.
RM_2017-906/15
Chodník Volanov – méněpráce, vícepráce
rada města
schvaluje
*01.01*
předložené vícepráce, méněpráce na stavbě chodníku podél komunikace I/16 v městské části Volanov.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit podpis Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k investiční akci „Trutnov – Volanov, chodník pro pěší – II. část“ v předloženém znění.
Termín: 11.09.2017
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RM_2017-907/15
VZ "Pronájem vozidel 2017-2022" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce „Pronájem vozidel 2017-2022“, systémové
číslo VZ: P17V00000119,
*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:
členové: Ing. Hana Horynová, Ing. Lumír Labík, paní Kateřina Racková
náhradníci: Mgr. Tomáš Hendrych, pan Miroslav Hejna, pan Richard Beran,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení:
členové: Ing. Hana Horynová, Mgr. Pavel Káňa, pan Michal Šubrt, paní Kateřina Racková,
Ing. Lumír Labík
náhradníci: Mgr. Tomáš Hendrych, MgA. Libor Kasík, Bc. Martin Mečíř, Mgr. Marek Hlíza, pan Miroslav Hejna,
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. Labíka, jednatele Technických služeb Trutnov s.r.o., k rozhodování o vysvětlování, změnách či
doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2017-908/15
Smlouva o dílo na akci "Oprava chodníků - Náchodská 2. etapa" – Technické služby Trutnov s.r.o.
rada města
schvaluje
*01.01*
předloženou smlouvu o dílo na akci "Oprava chodníků - Náchodská 2. etapa".
RM_2017-909/15
VZ "Údržba mostu – Novodvorský most přes Úpu TRU-11" – schválení výsledku výběrového
řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Údržba mostu – Novodvorský most přes Úpu TRU-11“ z důvodu vysoké nabídkové ceny, která výrazně převyšuje
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.
RM_2017-910/15
Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon B2-E – vícepráce č. 4
rada města
schvaluje
*01.01*
vícepráce dle předloženého návrhu.
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pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit na schválené vícepráce uzavření dodatku
č. 3 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, firmou STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice,
500 04 Hradec Králové.
RM_2017-911/15
Hasičská zbrojnice Trutnov, Horní Staré Město – projektová dokumentace
rada města
schvaluje
*01.01*
vícepráce a méněpráce při zpracování projektové dokumentace stavby "Hasičská zbrojnice Horní
Staré Město" podle upraveného návrhu.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
s firmou TENET, spol. s r.o. Trutnov.
Termín: 11.09.2017
RM_2017-912/15
Rozšíření sběrného dvora Trutnov, Dolní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
souhlasit se zařazením projektu Rozšíření sběrného dvora Dolní Staré Město do plánu a rozpočtu
města na rok 2018.
RM_2017-913/15
Architektonická soutěž o návrh řešení "Pěší zóna Trutnov" – honorář architekta
rada města
souhlasí
*01.01*
s úpravou předmětu plnění v navrženém rozsahu a s uspořádáním výběru projektanta formou architektonické soutěže ve spolupráci s Českou komorou architektů.
RM_2017-914/15
VZ "Dodávka mobiliáře pro Stacionář v Trutnově" – schválení výsledku výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Dodávka mobiliáře pro Stacionář v Trutnově“,
systémové číslo VZ: P17V00000118, konkrétně účastníka č. 4 – Nábytek Malý s.r.o., Čtvrtě 320/8,
634 00 Brno, IČ 29318971, nabídková cena 829.540,00 Kč bez DPH k realizaci zakázky,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. Nábytek Malý s.r.o., Čtvrtě 320/8, 634 00 Brno, IČ 29318971,
2. READY INTERIER s.r.o., Vocelova 1135/4, 500 02 Hradec Králové, IČ 28787943,
3. FORM, spol. s r. o., Poručíka Hoši 512/2A, 747 11 Kozmice, IČ 43964532,
4. Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, IČ 25310119,
5. Dřevozpracující výrobní družstvo, Stromořadní 1098, 675 61 Jaroměřice nad Rokytnou,
IČ 00030520
6. PROFIL NÁBYTEK, a.s., Hradská 280, 396 01 Humpolec, IČ 48202118.
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,
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*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_2017-915/15
VZ „Rekonstrukce zasedací místnosti č. 301“ – schválení výsledku výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce zasedací místnosti č. 301“, systémové číslo VZ: P17V00000090, konkrétně účastníka č. 1 – Ing. L. Simon – Interiéry, Libušinka 824, 541 01 Trutnov, IČ 11164140, nabídková cena 796.659,00 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. Ing. L. Simon – Interiéry, Libušinka 824, 541 01 Trutnov, IČ 11164140.
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_2017-916/15
VZ „Průzkum veřejného mínění“ – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Průzkum veřejného mínění“, systémové číslo VZ: P17V00000050,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise ve složení:
Ing. Jan Seidel, MgA. Libor Kasík, Mgr. Michaela Dědková, Mgr. Jaroslav Uvízl a Ing. Jiří Masařík,
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. 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_2017-917/15
Nabytí majetku po zemřelém
rada města
schvaluje
*01.01*
vyslovení souhlasu s tím, aby dědické řízení po panu
, bylo zastaveno a jeho nepatrný majetek byl vydán městu Trutnovu, jako vypraviteli pohřbu, neboť náklady
pohřbu byly vynaloženy z jeho prostředků.
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pověřuje
*02.01*
Ing. Hojného, vedoucího Odboru majetku města, provedením potřebných úkonů v souvislosti s nabytím majetku za město Trutnov.
RM_2017-918/15
Přijetí účelového finančního daru stacionářem
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 57.490,00 Kč Stacionářem mezi mosty Trutnov od
Nadace Charty 77, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, IČ 00417904, na pořízení zvedacího zařízení
pro přemísťování handicapovaných osob do a ze služebního automobilu organizace.
RM_2017-919/15
Přijetí účelového finančního daru ZŠ Voletiny
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 11.600,0 Kč Základní školou pro žáky se specifickými
poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1, od Drab foundation – nadační fond, Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8, IČ 03265561, na úhradu měsíčních záloh za obědové služby poskytované obdarovaným v období od 01.09.2017 do 28.02.2018, a to ve prospěch 4 nezletilých žáků
obdarovaného.
RM_2017-920/15
Inventarizační komise
rada města
odvolává
*01.01*
paní Michaelu Steinerovou z funkce členky inventarizační komise.
jmenuje
*02.01*
s účinností od 01.09.2017 paní Dagmar Teichmannovou členkou inventarizační komise.
RM_2017-921/15
Organizační záležitosti MěÚ
rada města
schvaluje
*01.01*
organizační změny a reorganizaci činností Městského úřadu Trutnov za účelem jejich zefektivnění
dle předloženého návrhu.
ukládá
*02.01*
tajemníkovi MěÚ učinit výpověď z pracovního poměru na základě provedené organizační změny,
*02.02*
tajemníkovi MěÚ připravit změnu organizačního opatření 6/2006, postup při přijímání a vyřizování
stížností, oznámení, podnětů a petic adresovaných městu Trutnovu nebo jeho orgánům tak, aby
tato změna nabyla účinnosti 01.11.2017.
Termín: 31.10.2017
schvaluje
*03.01*
změnu organizačního řádu Městského úřadu Trutnov dle předloženého návrhu s účinností od
01.11.2017,
*03.02*
upravenou organizační strukturu Městského úřadu Trutnov s celkovým počtem zaměstnanců
207 od 01.11.2017.
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RM_2017-922/15
Pracovní skupina pro záležitosti cyklodopravy v Trutnově
rada města
zřizuje
*01.01*
pracovní skupinu pro záležitosti cyklodopravy v Trutnově ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych,
Ing. Hana Horynová, Ing. Miroslav Franc, Mgr. Jan Bábik, Ing. Martin Jiránek, Ing. Václav Javůrek,
pan Jan Rejl, Ing. arch. Michal Rosa.
RM_2017-923/15
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 11.09.2017 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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