MĚSTO TRUTNOV – RADA MĚSTA
Zpracováno dne: 21.11.2017

Usnesení
z 21. schůze rady města dne 21. listopadu 2017
OBSAH
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
[RM_2017-1185/21] Palackého čp. 388
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1186/21] Bulharská čp. 135
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1187/21] Krakonošovo nám. čp. 69
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1188/21] Na Struze čp. 159
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1189/21] Mládežnická čp. 536
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1190/21] Jihoslovanská čp. 26
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1191/21] Max. Gorkého čp. 263 (prominutí části úroku z prodlení)
Mgr. Tomáš Hendrych
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
[RM_2017-1192/21] p. p. 147/1, k. ú. Oblanov
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1193/21] p. p. 311/3, k. ú. Voletiny
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1194/21] p. p. 2656/29 a p. p. 2656/100, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1195/21] p. p. 1507/12 a p. p. 1507/13, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Hendrych
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
[RM_2017-1196/21] p. p. 2183/4, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1197/21] p. p. 279/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1198/21] p. p. 1157/1 a další, k. ú. Voletiny
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1199/21] p. p. 2202/14, p. p. 3196/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Hendrych
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
[RM_2017-1200/21] p. p. 314/1, k. ú. Starý Rokytník
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1201/21] p. p. 106/1, k. ú. Volanov
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1202/21] p. p. 2325/1, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Hendrych

IČ 00278360
IDDS 3acbs2c
DIČ CZ00278360
Fax 499 803 103
č. ú. 124601/0100
Telefon 499 803 111
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

[RM_2017-1203/21] p. p. 1823/16, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1204/21] p. p. 108/3, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1205/21] p. p. 2013/21, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1206/21] p. p. 1261/1, k. ú. Kocbeře
Mgr. Tomáš Hendrych
POZEMKY – RŮZNÉ
[RM_2017-1207/21] p. p. 2828/1, k. ú. Babí
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1208/21] st. p. 530, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1209/21] p. p. 835/2 a 695/1, k. ú. Volanov
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1210/21] Smlouva o spolupráci
Mgr. Tomáš Hendrych
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
[RM_2017-1211/21] U Hřiště čp. 371 (odepsání pohledávky)
Mgr. Tomáš Hendrych
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
[RM_2017-1212/21] MEBYS Trutnov s.r.o. – "Oprava fasády a výměna oken Krakonošovo nám.
čp. 124" – vícepráce
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1213/21] MEBYS Trutnov s.r.o. – „Městský stadion – úprava tribuny“ – vícepráce
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1214/21] Příkazní smlouva s firmou CZECH INSURANCE AGENCY s.r.o.
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1215/21] Pojmenování tělocvičny
Mgr. Tomáš Hendrych
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
[RM_2017-1216/21] Platy ředitelů příspěvkových organizací od 01.11.2017
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2017-1217/21] Mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací – listopad 2017
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2017-1218/21] Návrhy rozpočtů – finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2018
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2017-1219/21] Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Český svaz bojovníků za svobodu
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2017-1220/21] Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Dotkni se křídel z.s.
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2017-1221/21] Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – MFK Trutnov, z.s.
Mgr. Ivan Adamec
RŮZNÉ
[RM_2017-1222/21] Komise pro integrované obce – rezignace a jmenování člena komise
Ing. Hana Horynová
[RM_2017-1223/21] Architektonická soutěž o návrh řešení "Pěší zóna Trutnov" – schválení soutěžních podmínek a vypsání soutěže
Ing. Hana Horynová
[RM_2017-1224/21] VZ "Rozšíření sběrného dvora Trutnov - DSM" – zadávací podmínky
Ing. Hana Horynová
[RM_2017-1225/21] Dodávka mobiliáře pro Stacionář v Trutnově – dodatek č. 1 ke smlouvě
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1226/21] Přestavba stacionáře v Trutnově – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Mgr. Tomáš Hendrych

Stránka 2 z 16

[RM_2017-1227/21] VZ „Analýza dopadů a implementace požadavků nařízení GDPR“ – schválení výsledku výběrového řízení
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2017-1228/21] Stacionární měření rychlosti – Mladé Buky
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2017-1229/21] Platové záležitosti ředitelů ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1230/21] Navýšení kapacity Stacionáře mezi mosty Trutnov
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1231/21] Domov pro seniory Trutnov – ceník služeb 2018
Mgr. Tomáš Hendrych
[RM_2017-1232/21] Změna organizačního opatření č. 5/2015, správa pohledávek
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2017-1233/21] Škodní komise – projednání náhrady škody vzniklé městu Trutnovu
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2017-1234/21] Stanovení výše příspěvku pro čerpání prostředků ze sociálního fondu
Ing. Jan Seidel
[RM_2017-1235/21] Dodatek č. 13 “Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské
hromadné dopravy v Trutnově” na vyčíslení a úhradu předpokládané prokazatelné ztráty za r. 2017
Ing. Hana Horynová
[RM_2017-1236/21] Prodej na veřejném prostranství
Mgr. Ivan Adamec
[RM_2017-1237/21] Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, kterou se nařizuje provedení speciální
ochranné deratizace
Ing. Hana Horynová
[RM_2017-1238/21] Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov
pro zařizovací obvod ORP Broumov – Trutnov uzavřené dne 14.09.2015
Ing. Hana Horynová
[RM_2017-1239/21] Příští schůze rady města
Mgr. Ivan Adamec

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
RM_2017-839/15
RM_2017-1169/20

Upuštění od vymáhání nevymahatelné pohledávky (Ladislav Janičo)
– splněno
Oprava chodníků – MěÚ parkoviště – méněpráce – splněno

NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-1185/21
Palackého čp. 388
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 388 Palackého ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 98,90 m2 (kancelář 47,10 m2, 4 výlohy
o celkové výměře 5,00 m2, kancelář 10,30 m2, 2 chodby o celkové výměře 11,90 m2, 3 místnosti
17,90 m2, 2,20 m2, 3,30 m2 a 1 WC 1,20 m2) na období od 01.01.2018 do 01.01.2023 se zájemcem
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČ 63998530, za nájemné ve výši
101.508,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování kanceláře České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, pobočka Trutnov.
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souhlasí
*02.01*
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
− nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto
prostor nájemci uhrazeno,
− v prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, v platném a účinném znění,
− pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
RM_2017-1186/21
Bulharská čp. 135
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 135 Bulharská ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 158,47 m2 (1 prodejna 75,92 m2, 2 výlohy
o celkové výměře 6,65 m2, 1 kancelář 7,14 m2, 5 skladů o celkové výměře 51,19 m2, 2 šatny o celkové výměře 15,99 m2 a 1 WC 1,58 m2) na období od 01.01.2018 do 01.01.2023 se zájemcem
paní Alenou Bednaříkovou, IČ 01020609, za nájemné ve výši 370.560,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování prodejny zdravotnických potřeb.
souhlasí
*02.01*
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
− nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto
prostor nájemci uhrazeno,
− v prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, v platném a účinném znění,
− pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
RM_2017-1187/21
Krakonošovo nám. čp. 69
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 69 Krakonošovo nám. v Trutnově, umístěných v suterénu a 1. NP o celkové výměře 60,79 m2 (1 bufet
31,98 m2, 5 výloh o celkové výměře 4,20 m2, 1 kancelář 13,42 m2, 1 umývárna nádobí 3,77 m2,
1 sklad 5,00 m2 a 1 umývárna + WC 2,42 m2) na období od 01.01.2018 do 01.01.2023 se zájemcem panem Besnikem Saliji, IČ 27474593, za nájemné ve výši 182.700,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování prodejny občerstvení „GYROS KEBAB GRILL“.
souhlasí
*02.01*
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
− nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto
prostor nájemci uhrazeno,
− v prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, v platném a účinném znění,
− pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
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RM_2017-1188/21
Na Struze čp. 159
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 159 v ul. Na
Struze v Trutnově, umístěných v suterénu o celkové výměře 46,95 m2 (2 místnosti 23,80 m2
a 12,60 m2, chodba 1,50 m2, koupelna + WC 5,25 m2, sklad 3,80 m2) na období od 01.01.2018 do
01.01.2023 se Spolkem podkrkonošských výtvarníků Trutnov, IČ 67443087, za nájemné ve výši
500,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování výtvarné činnosti.
souhlasí
*02.01*
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
− nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto
prostor nájemci uhrazeno,
− v prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, v platném a účinném znění,
− pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
RM_2017-1189/21
Mládežnická čp. 536
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 536 v ul. Mládežnická v Trutnově (budova ZŠ), umístěných ve 3. NP o celkové výměře 94,00 m2 (1 učebna 69,00 m2 a pracovní kout 25,00 m2) mezi městem Trutnovem, zastoupeném Základní školou Trutnov 2, Mládežnická 536, IČ 64201147 a spolkem Trutínek – rodinné centrum, z. s., IČ 04302249, na dobu neurčitou, od 01.01.2018, za nájemné ve výši 47.000,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování mateřského centra.
RM_2017-1190/21
Jihoslovanská čp. 26
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 26 Jihoslovanská
v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 0,80 m2 (1 výloha) od 23.11.2017 do doby obsazení nebytového prostoru novým nájemcem s Ing. Janem Víškem, Mladobucká 158, 541 02
Trutnov, za nájemné ve výši 2.400,00 Kč/rok, za účelem propagace webu www.staretrutnovsko.cz
a zpřístupnění historických pohlednic města Trutnova veřejnosti.
souhlasí
*02.01*
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
− nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto
prostor nájemci uhrazeno,
− v prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, v platném a účinném znění,
− pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
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RM_2017-1191/21
Max. Gorkého čp. 263 (prominutí části úroku z prodlení)
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s prominutím části úroku z prodlení ve výši 5.077,00 Kč panu Milanu Kábrtovi za užívání nebytových prostor v čp. 263 Maxima Gorkého v Trutnově.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-1192/21
p. p. 147/1, k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 147/1 (cca 74,00 m2) v k. ú. Oblanov panu Ondřeji
Drgáčovi k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-1193/21
p. p. 311/3, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájmu k části p. p. 311/3 o výměře 267,00 m2 v k. ú. Voletiny s panem Václavem
Roklem ke dni 31.12.2017,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 312 (cca 1 700,00 m2) v k. ú. Voletiny na dobu
neurčitou panu Václavu Roklovi k sečení trávy za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-1194/21
p. p. 2656/29 a p. p. 2656/100, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č. 013 030 na pronájem části p. p. 2656/29 (36,00 m2) a části
p. p. 2656/100 (3,00 m2) v k. ú. Trutnov, uzavřené s manž. Romanem Cyrilem a Danielou Janíkovými ke dni 31.12.2017,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2656/29 (cca 36,00 m2) a část p. p. 2656/100
(cca 3,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou panu Marku Machovi k zahrádkářským účelům za
nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-1195/21
p. p. 1507/12 a p. p. 1507/13, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č. 015 018 na pronájem části p. p. 1507/12 (123,00 m2) a části
p. p. 1507/13 (4,00 m2) v k. ú. Trutnov, uzavřené s Bytovým družstvem Slunečná ke dni
31.12.2017,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1507/12 (cca 123,00 m2) a část p. p. 1507/13
(cca 8,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou panu Michalu Klepeštovi k zahrádkářským účelům
za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-1196/21
p. p. 2183/4, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup části p. p. 2183/4 (2,00 m2) v k. ú. Trutnov od pana Rudolfa Stolína za kupní cenu
ve výši 50,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
RM_2017-1197/21
p. p. 279/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 279/1 (1 348,00 m2) v k. ú. Trutnov manž. Ing. Norbertu Lotharu Hermannovi
Rex a Ing. Václavě Rex do podílového spoluvlastnictví v rozsahu každému ½, za kupní cenu
v místě a čase obvyklou, nejméně však za 300,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-1198/21
p. p. 1157/1 a další, k. ú. Voletiny
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit směnu p. p. 1157/1 (350,00 m2), p. p. 1157/2 (108,00 m2) a části p. p. 1150/2
(cca 122,00 m2) v k. ú. Voletiny v majetku města Trutnova za p. p. 1137/1 (817,00 m2), p. p. 1137/2
(242,00 m2) a p. p. 1307/2 (26,00 m2) v k. ú. Voletiny v majetku paní Aleny Dávidikové, DiS. Směna proběhne bez finančního vyrovnání. Náklady spojené s převodem hradí smluvní strany každá
z ½, náklady na vypracování geometrického plánu hradí paní Dávidíková.
RM_2017-1199/21
p. p. 2202/14, p. p. 3196/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2202/14 (cca 45,00 m2) a části p. p. 3196/1 (cca 130,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků Zámečnická 477 - 481, Trutnov, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 300,00 Kč/m2,jako okapové chodníčky a zázemí u domu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-1200/21
p. p. 314/1, k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 314/1 (1 300,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na dobu neurčitou panu Tomáši
Viktorinovi, z toho 153,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok
a 1 147,00 m2 k sečení za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2017-1201/21
p. p. 106/1, k. ú. Volanov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 106/1 (cca 120,00 m2) v k. ú. Volanov na dobu neurčitou panu Milanu Matuškovi k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či
výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-1202/21
p. p. 2325/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 2325/1 (230,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 2 roky panu Janu Junkovi k výstavbě přístupové komunikace s živičným povrchem za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok. Po kolaudaci stavby bude projednán převod (darování) tělesa komunikace do majetku města Trutnova.
Cesta bude nadále přístupná vlastníkům sousedících pozemků.
RM_2017-1203/21
p. p. 1823/16, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 1823/16 (240,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou 5 let panu Luďku
Dydňanskému, z toho 224,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok
a 16,00 m2 k umístění chatky za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba
či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-1204/21
p. p. 108/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 108/3 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Poštovní, paní Stanislavě Schubertové
k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 01.04.2018 do 15.11.2018 za nájemné ve
výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-1205/21
p. p. 2013/21, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 1014 100 161 na pronájem části p. p. 2013/21 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov s paní Zdeňkou Dvořákovou, dohodou ke dni 30.11.2017.
RM_2017-1206/21
p. p. 1261/1, k. ú. Kocbeře
rada města
schvaluje
*01.01*
přenechání části p. p. 1261/1 (cca 24,00 m2) v k. ú. Kocbeře do podnájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR za účelem umístění provizorního mostu pro rekonstrukci propustku pod komunikací (Bezpečnostní opatření na komunikaci I_37 Trutnov Jaroměř, Propustky Výšinka) po dobu rekonstrukce
propustku (v průběhu roku 2018) za podnájemné ve výši 300,00 Kč/rok. Smlouva bude uzavřena
mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Lesy a parky Trutnov s.r.o.
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POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2017-1207/21
p. p. 2828/1, k. ú. Babí
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na p. p. 2828/1 v k. ú. Babí z důvodu rekonstrukce mostku s vlastníkem pozemku, tj. Královéhradeckým krajem, dle předloženého znění.
RM_2017-1208/21
st. p. 530, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
s provedením dočasných stavebních úprav – zastřešení části venkovní terasy za restaurací na
st. p. 530 v k. ú. Horní Staré Město. Stavební úpravy budou provedeny nájemcem panem Zdeňkem Matěnou na vlastní náklady. Po ukončení nájmu nájemce dočasnou stavbu na vlastní náklady
odstraní a uvede prostor do původního stavu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
RM_2017-1209/21
p. p. 835/2 a 695/1, k. ú. Volanov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení věcného břemene na části p. p. 835/2 a části p. p. 695/1 v k. ú. Volanov k panující st. p. 93
v k. ú. Volanov v majetku paní Ivy Kožinové, spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky v celkovém rozsahu cca 9,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněná.
RM_2017-1210/21
Smlouva o spolupráci
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci č. PSV-14-28 uzavřené mezi firmou MEBYS
Trutnov s.r.o. a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky spočívajícím v prodloužení účinnosti smlouvy do 30.06.2018.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-1211/21
U Hřiště čp. 371 (odepsání pohledávky)
rada města
bere na vědomí
*01.01*
nevymahatelnost pohledávky dle rozhodnutí Ro 1730/98 ze dne 17.11.1998 vůči spoludlužníkům
panu Josefu Sixtovi a paní Monice Havrdové (dříve Sixtové) ve výši 56.651,40 Kč za užívání bytu
v domě U Hřiště čp. 371, Trutnov 2, z důvodu splnění oddlužení oběma dlužníky a osvobození od
dalšího plnění.
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MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2017-1212/21
MEBYS Trutnov s.r.o. – "Oprava fasády a výměna oken Krakonošovo nám. čp. 124" – vícepráce
rada města
schvaluje
*01.01*
nutné vícepráce u veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava fasády a výměna oken Krakonošovo
nám. čp. 124“ ve výši 93.800,00 Kč bez DPH.
RM_2017-1213/21
MEBYS Trutnov s.r.o. – „Městský stadion – úprava tribuny“ – vícepráce
rada města
schvaluje
*01.01*
nutné vícepráce u veřejné zakázky malého rozsahu „Městský stadion – úprava tribuny“ ve výši
251.234,48 Kč bez DPH.
RM_2017-1214/21
Příkazní smlouva s firmou CZECH INSURANCE AGENCY s.r.o.
rada města
souhlasí
*01.01*
s poskytováním služeb pojišťovacím makléřem – společností CZECH INSURANCE AGENCY
s.r.o., IČ 25943081 a schvaluje uzavření smlouvy s touto společností v předloženém znění.
RM_2017-1215/21
Pojmenování tělocvičny
rada města
bere na vědomí
*01.01*
pojmenování tělocvičny na městském stadionu po Ing. Martinu Veselém, bývalém jednateli společnosti MEBYS Trutnov s.r.o.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-1216/21
Platy ředitelů příspěvkových organizací od 01.11.2017
rada města
stanovuje
*01.01*
platy ředitelů příspěvkových organizací od 01.11.2017 ve výši dle předloženého návrhu.
RM_2017-1217/21
Mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací – listopad 2017
rada města
schvaluje
*01.01*
mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací ve výši dle předloženého návrhu.
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RM_2017-1218/21
Návrhy rozpočtů – finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2018
rada města
schvaluje
*01.01*
návrhy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací na rok 2018 dle předložených návrhů.
stanovuje
*02.01*
zřízeným příspěvkovým organizacím závazné ukazatele jejich rozpočtu:
a) objem prostředků na platy v hlavní činnosti ve výši dle předloženého návrhu,
b) vyrovnané hospodaření s kladným nebo nulovým výsledkem hospodaření za rok 2018.
souhlasí
*03.01*
s použitím příspěvku na provoz z rozpočtu města na úhradu části mzdových nákladů u Mateřské
školy Trutnov a Základní umělecké školy Trutnov ve výši dle předloženého návrhu.
RM_2017-1219/21
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Český svaz bojovníků za svobodu
rada města
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 17.000,00 Kč pro Český svaz bojovníků za svobodu, IČ 00442755, Legerova 1854/22, 120 00 Praha, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořízením videonahrávky projektu "Vzpomínky" pro
potřeby oblastního výboru Trutnov, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2017-1220/21
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Dotkni se křídel z.s.
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Dotkni se křídel z.s., IČ 06467521, čp. 216,
542 13 Jívka, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů na činnost spolku (pronájem sídla, lektorné, telefon, elektřina, voda, odpady, krmení
a veterinární ošetření pro zvířata, drobné pomůcky (rukavice, vodítka apod.), náklady na prezentaci (tisk letáků, pronájem výstavních prostor), ubytování, doprava) a úhrada výdajů na stavbu voliér
v místě spolku v roce 2017, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 64.000,00 Kč pro Dotkni se křídel z.s., IČ 06467521, čp. 216,
542 13 Jívka, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním sedmi vzdělávacích akcí k 50. výročí sokolnictví pořádaných v okrese Trutnov a jeho okolí v roce 2017, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2017-1221/21
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – MFK Trutnov, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti – úhrada výdajů spojených s pohybovým projektem "Hýbeme se rádi" v mateřských školách v roce 2017/2018 (výdaje
na provoz, trenéra apod.),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého znění.
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RŮZNÉ
RM_2017-1222/21
Komise pro integrované obce – rezignace a jmenování člena komise
rada města
bere na vědomí
*01.01*
rezignaci pana Miloše Odla na funkci člena Komise pro integrované obce Rady města Trutnova,
kterou podal dne 05.10.2017. Výkon funkce končí dnem projednání rezignace v Radě města Trutnova, tj. dnem 21.11.2017.
jmenuje
*02.01*
pana Rostislava Štěpánka, nar. 13.12.1969, bytem Libeč 111, 541 01 Trutnov, členem Komise pro
integrované obce Rady města Trutnova.
RM_2017-1223/21
Architektonická soutěž o návrh řešení "Pěší zóna Trutnov" – schválení soutěžních podmínek a vypsání soutěže
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání otevřené anonymní jednofázové projektové soutěže o návrh řešení "Pěší zóny Trutnov“,
*01.02*
soutěžní podmínky otevřené anonymní jednofázové projektové soutěže o návrh řešení "Pěší zóny
Trutnov".
RM_2017-1224/21
VZ "Rozšíření sběrného dvora Trutnov - DSM" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rozšíření sběrného dvora Trutnov - DSM“, systémové č. VZ: P17V000000150,
*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. David Jelínek,
Mgr. Zdeněk Tomáš,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, pan Michal Šubrt, Ing. Miroslav
Franc, Ing. David Jelínek, Mgr. Zdeněk Tomáš,
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.
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RM_2017-1225/21
Dodávka mobiliáře pro Stacionář v Trutnově – dodatek č. 1 ke smlouvě
rada města
schvaluje
*01.01*
dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce mobiliáře podle předloženého návrhu.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě na
dodávku mobiliáře s dodavatelskou firmou Nábytek Malý s.r.o., Čtvrtě 320/8, 634 00 Brno.
Termín: 30.11.2017
RM_2017-1226/21
Přestavba stacionáře v Trutnově – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
rada města
schvaluje
*01.01*
vícepráce a méněpráce dle předloženého změnového rozpočtu v celkové výši 1.140.210,17 Kč
bez DPH (1.379.654,31 Kč vč. DPH).
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo se
zhotovitelem stavby, firmou Stavebně Dopravní Trutnov s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov.
RM_2017-1227/21
VZ „Analýza dopadů a implementace požadavků nařízení GDPR“ – schválení výsledku výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Analýza dopadů a implementace požadavků
nařízení GDPR“, systémové číslo VZ: P17V00000062, konkrétně účastníka č. 1 – KRUCEK, s.r.o.,
Zahradní 341, 390 02 Tábor-Čekanice, IČ 02037297, nabídková cena 641.784,00 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. KRUCEK, s.r.o., Zahradní 341, 390 02 Tábor-Čekanice.
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_2017-1228/21
Stacionární měření rychlosti – Mladé Buky
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu některých úkolů podle zákona
o obecní policii dle předloženého návrhu, která ruší a nahrazuje dosavadní veřejnoprávní smlouvu
s jejím dodatkem.
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RM_2017-1229/21
Platové záležitosti ředitelů ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ
rada města
stanovuje
*01.01*
ředitelům škol a školského zařízení, které zřizuje město Trutnov, platové tarify v souladu s nařízením vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a to s účinností od 01.11.2017,
*01.02*
výše uvedeným ředitelům v návaznosti na změny platových tarifů příplatky za vedení dle předloženého návrhu, a to s účinností od 01.11.2017.
schvaluje
*02.01*
změnu příplatku za vedení Mgr. Jiřího Patáka, ředitele Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, a Mgr. Zdeňka Švarce, ředitele Základní školy, Trutnov 3, Náchodská 18, a to s účinností od
01.11.2017 dle předloženého návrhu.
RM_2017-1230/21
Navýšení kapacity Stacionáře mezi mosty Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
plánované navýšení maximální denní kapacity Stacionáře mezi mosty Trutnov od 01.01.2018 dle
předloženého návrhu.
RM_2017-1231/21
Domov pro seniory Trutnov – ceník služeb 2018
rada města
schvaluje
*01.01*
změny v Ceníku poskytovaných služeb Domovem pro seniory Trutnov, a to s účinností od
01.01.2018 dle předloženého návrhu.
RM_2017-1232/21
Změna organizačního opatření č. 5/2015, správa pohledávek
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu organizačního opatření č. 5/2015, správa pohledávek, dle předloženého návrhu.
RM_2017-1233/21
Škodní komise – projednání náhrady škody vzniklé městu Trutnovu
rada města
bere na vědomí
*01.01*
usnesení Škodní komise Rady města Trutnova č. KŠK_2017-1/1 a KŠK_2017-1/2 ve věci náhrady
vzniklé škody městu Trutnovu.
ukládá
*02.01*
městskému úřadu požadovat úhradu ½ škody vzniklé městu Trutnovu ve výši 4.000,00 Kč po společnosti Technické služby Trutnov s.r.o.
Termín: 04.12.2017
souhlasí
*03.01*
s upuštěním od vymáhání ½ škody vzniklé městu Trutnovu ve výši 4.000,00 Kč na základě rozhodnutí Městského úřadu Trutnov sp. zn. 2017/215/ŽP/ZAM, č.j. 38400/2017, a rozhodnutí Měst-
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ského úřadu Náchod sp. zn. KS4245/2017/ŽP/ČS vůči konkrétnímu zaměstnanci města Trutnova,
neboť šlo o systémový nedostatek, nikoliv porušení konkrétní povinnosti.
RM_2017-1234/21
Stanovení výše příspěvku pro čerpání prostředků ze sociálního fondu
rada města
souhlasí
*01.01*
s poskytnutím příspěvku zaměstnancům na kulturní a tělovýchovnou činnost ve výši 600,00 Kč
zaměstnaneckým bonusem dle Zásady č. 4 Statutu sociálního fondu.
RM_2017-1235/21
Dodatek č. 13 “Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově” na vyčíslení a úhradu předpokládané prokazatelné ztráty za r. 2017
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření Dodatku č. 13 “Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově” na vyčíslení a úhradu předpokládané prokazatelné ztráty za r. 2017 ve
výši 12.591.808,00 Kč dle předloženého návrhu,
*01.02*
vzít na vědomí celkový přehled úhrady prokazatelné ztráty provozu městské hromadné dopravy
v Trutnově za období 2008-2017.
RM_2017-1236/21
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*01.01*
panu Martinu Novotnému prodej vánočního jmelí pod podloubím obchodního domu MÁJ na Horské ul. Prodej bude uskutečňován v období od 27.11.2017 do 22.12.2017,
*01.02*
panu Miloni Vlčkovi prodej jmelí a vánočních svícnů pod podloubím obchodního domu Elmont-Ch
na Horské ulici od 01.12.2017 do 23.12.2017,
*01.03*
panu Šándoru Havránovi prodej vánočního jmelí a zboží pod podloubím obchodního domu firmy
Elmont-Ch na Horské ulici od 04.12.2017 do 23.12.2017,
*01.04*
paní Květě Klustové měření tuků a BMI bioelektrickou metodou na Horské ulici u prodejny elektro
společnosti ELMONT-CH s.r.o., a to v období od 01.01.2018 do 31.12.2018.
ukládá
*02.01*
Ing. Kopeckému, vedoucímu Živnostenského odboru MěÚ, informovat žadatele o rozhodnutí rady
města.
Termín: 24.11.2017
RM_2017-1237/21
Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vydat obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 6/2017, kterou se nařizuje provedení speciální
ochranné deratizace v navrženém znění.
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RM_2017-1238/21
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací
obvod ORP Broumov – Trutnov uzavřené dne 14.09.2015
rada města
souhlasí
*01.01*
se zněním níže uvedeného „Dodatku ke smlouvě o dílo – vyhotovení lesní hospodářské osnovy
(dále jen LHO) pro zařizovací obvod Broumov – Trutnov na období 10 let s platností od 01.01.2017
do 31.12.2026.
RM_2017-1239/21
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 04.12.2017 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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