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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
RM_2017-1225/21
RM_2017-1233/21
RM_2017-1236/21

Dodávka mobiliáře pro Stacionář v Trutnově – dodatek č. 1 ke smlouvě
– splněno
Škodní komise – projednání náhrady škody vzniklé městu Trutnovu – splněno
Prodej na veřejném prostranství – splněno

NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-1240/22
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
v
, umístěné v 1. NP o celkové výměře 42,90 m2 (1 prodejna 14,40 m2, 1 sklad 28,50 m2)
paní
, IČ
, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny s krmivem pro zvířata a potřeb pro zvířata.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-1241/22
p. p.
, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
(74,00 m2) v k. ú. Libeč panu
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Zveřejnění bude zasláno panu
nedoporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit prodej p. p.
(74,00 m2) v k. ú. Libeč panu
.
RM_2017-1242/22
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 15,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad
Úpou na dobu určitou 1 rok paní
k umístění stávající kůlny za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání
části p. p. 516/3 (15,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou v termínu od 01.11.2017 do dne uzavření
nájemní smlouvy ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2017-1243/22
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č.
nov, uzavřené s panem

na pronájem části p. p.
ke dni 31.01.2018,

(390,00 m2) v k. ú. Trut-
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*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 406,00 m2) v k. ú. Trutnov na
2
dobu určitou 5 let paní
, z toho 394,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné
ve výši 5,00 Kč/m2/rok a 12,00 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_2017-1244/22
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p.
(91,00 m2) v k. ú. Horní
Staré Město, uzavřené s panem
dohodou ke dni 31.01.2018,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 91,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou 5 let manž.
, z toho 87,00 m2 k zahrádkářským účelům za
nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok a 4,00 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.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-1245/22
p. p. 1521/2 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření nájemní smlouvy s budoucí koupí části p. p. 197/1 (cca 847,00 m2) a části
p. p. 1648 (cca 55,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova společnosti AUTOSAJM CZ s.r.o. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 roky za účelem údržby pozemku, za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok. Prodej bude realizován za cenu dle Odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1393/157/2017 ze dne 20.10.2017. Náklady spojené s prodejem hradí žadatel,
*01.02*
schválit směnu části p. p. 197/1 (262,00 m2) v majetku města Trutnova za části p. p. 1521/2
(125,00 m2) a p. p. 1382/2 (137,00 m2) v majetku společnosti AUTOSAJM CZ, s.r.o., vše v k. ú.
Poříčí u Trutnova za účelem vybudování cyklostezky, a to bez finančního doplatku. Náklady spojené s převodem hradí každá smluvní strana ½.
RM_2017-1246/22
p. p. 933/16, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 933/16 (cca 11,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků
jednotek domu č.p. 450, 451, 452 ulice Fialková v Trutnově, za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2
jako pozemek pod přístřeškem na kontejnery na komunální odpad. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
RM_2017-1247/22
p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí k p. p.
(1 590,00 m2) v k. ú. Starý
Rokytník s panem
k výstavbě rodinného domu venkovského typu, za následujících podmínek:
− smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou 5 let,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

stavební plat je stanoven ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH za část pozemku o výměře 500,00 m2
a 2,00 Kč/m2/rok + DPH za zbývající část pozemku,
stavební plat se zřizuje jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby,
je povoleno užívání pozemku jako zařízení staveniště, včetně umístění dočasných staveb,
kolaudace stavby bude do 5 let od podpisu smlouvy o právu stavby,
prodej bude realizován za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 320,00 Kč/m2 + DPH do
60 dnů po kolaudaci stavby,
v případě nezkolaudování stavby ani do 5 let právo stavby zaniká s tím, že oprávněný nemá
právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
zatížení práva stavby není povoleno,
případné prodloužení práva stavby podléhá schválení Zastupitelstvem města Trutnova,
náklady spojené se zřízením práva stavby (daň z nabytí nemovitých věcí, DPH, kolek, atd.)
hradí stavebník.

RM_2017-1248/22
p. p.
, k. ú. Libeč
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 4,00 m2) v k. ú. Libeč
za kupní cenu ve
2
výši 150,00 Kč/m k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-1249/22
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 24,00 m2) v k. ú. Trutnov manž.
za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 700,00 Kč/m2, ke stavbě řadové garáže.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-1250/22
p. p. 1515/13, p. p. 2305/2, k. ú. Trutnov
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 1515/13 a části p. p. 2305/2 (celkem cca 42,00 m2) v k. ú. Trutnov Bytovému družstvu náměstí Osvobození.
RM_2017-1251/22
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(1 991,00 m2) v k. ú. Trutnov MUDr.

.

RM_2017-1252/22
Prominutí smluvní pokuty
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí, že společnost Protivítr-invest s.r.o., které vznikla povinnost zaplatit městu mj.
smluvní pokuty v souhrnné výši 2.600.000,00 Kč za nedodržení původních termínů kolaudace
a terénních úprav dle smlouvy č. 280 001 do 31.12.2014, nesplnila kumulativně podmínky pro
prominutí smluvních pokut, které byly stanoveny v dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 280 001 ze
dne 18.01.2016,
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*01.02*
souhlasit s prominutím části smluvní pokuty ve výši 2.340.000,00 Kč společnosti Protivítr-invest
s.r.o., s tím, že druhá část smluvní pokuty ve výši 260.000,00 Kč bude uhrazena ze složené jistoty.
Prominutí smluvní pokuty je podmíněno podepsáním uznání dluhu na celkovou částku
2.600.000,00 Kč s tím, že 260.000,00 Kč bude uhrazeno ze složené jistoty a 2.340.000,00 Kč bude
prominuto za podmínky, že bude do 31.08.2018 dokončena výstavba infrastruktury příjezdové komunikace, veřejně přístupných parkovacích míst a kolaudace prvního bytového domu,
*01.03*
souhlasit s textem uznání dluhu společnosti Protivítr-invest s.r.o.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-1253/22
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, paní
(ČSOB Pojišťovna), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
01.01.2018 do 31.12.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-1254/22
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, paní
(DENNÍ BAR U TŘÍ KORUNEK), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
01.01.2018 do 31.12.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-1255/22
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(2,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, paní
(TIP
MODA), k vystavení zboží a k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
01.01.2018 do 31.12.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-1256/22
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Havlíčkova, panu
(KRÁM – JEANSWEAR) k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
01.01.2018 do 31.12.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-1257/22
p. p. 1998/4 a p. p. 2427, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1998/4 (1,00 m2) a části p. p. 2427 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého
a ul. Havlíčkova, společnosti AD reklama s. r. o. (MAESTRO), k umístění dvou reklamních stojanů
typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.01.2018 do 31.12.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
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RM_2017-1258/22
st. p. 72, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 72 (2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, společnosti Mousa glas, s. r. o.
(DOMÁCÍ POTŘEBY), k umístění dvou reklamních stojanů typu „A“ na dobu určitou, a to od
18.12.2017 do 07.07.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem
smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 72 (2,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 08.07.2017 do 17.12.2017 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-1259/22
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, paní
(BYTOVÝ
TEXTIL – LENTEX), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 18.12.2017
do 30.11.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 71 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.12.2017
do 17.12.2017 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-1260/22
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p.
s paní
, dohodou ke dni 31.12.2017.

(79,00 m2) v k. ú. Trutnov

POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2017-1261/22
p. p. 550/5 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizačního a vodovodního řadu na části
p. p. 550/5, p. p. 557, p. p. 567/1, p. p. 567/2, p. p. 626/2, p. p. 636/5, p. p. 638/3 a p. p. 1408/3
v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu 304,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2
+ DPH se splatností nejpozději 18 měsíců od vystavení faktury. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-1262/22
p. p. 126/4, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování zemního kabelového vedení NN na části p. p. 126/4 k. ú. Bojiště
u Trutnova v celkovém rozsahu cca 140,00 m2 za jednotkovou cenu 33,33 Kč/m2 + DPH a na části
p. p. 1822/2, p. p. 2328/4, p. p. 2329, p. p. 2327/1, p. p. 3163 a p. p. 1875/2 k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 320,00 m2 za jednotkovou cenu 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2017-1263/22
p. p.
a p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení věcného břemene na části p. p.
a p. p.
v k. ú. Trutnov k panující st. p.
v k. ú. Trutnov v majetku Ing.
, manž.
,
paní
, paní
a manž.
, spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky v celkovém rozsahu 75,00 m2. Jednotková
cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávnění.
RM_2017-1264/22
p. p.
, k. ú. Volanov, p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p.
v k. ú. Volanov a na části
p. p.
v k. ú. Trutnov s panem
, manž.
, panem
, panem
, panem
, Mgr.
a Mgr.
, za následujících podmínek:
− pozemky budou užívány výhradně za účelem vybudování obslužné komunikace (ul. Pod Dráhou) na části p. p.
(40,00 m2) v k. ú. Volanov a na části p. p.
(75,00 m2) v k. ú.
Trutnov v majetku města Trutnova,
− následnou údržbu a veškeré opravy stavby budou provádět stavebníci na vlastní náklady,
− provedené úpravy na pozemcích budou součástí pozemků, stavebníci nebudou mít k pozemkům (které tvoří veřejné prostranství) žádná zvláštní práva,
− výstavba komunikace musí být v souladu se „Studií odtokových poměrů Volanov – ulice Potoční“ (zejména řešení propustku),
− stavba bude vybudována nejpozději do 30.11.2018.
RM_2017-1265/22
p. p.
, k. ú. Kohoutov
rada města
bere na vědomí
*01.01*
odstoupení manž.
5 527,00 m2) v k. ú. Kohoutov.

od žádosti o prodej části p. p.

(cca

BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-1266/22
Žádost o přidělení bytu mimo "Zásady č. 4/2015..." –
rada města
souhlasí
*01.01*
s přidělením bytu mimo „Zásady č. 4/2015 Postup při pronájmu obecních bytů“ na adrese
o vel. 1 + 3, za měsíční nájemné ve výši 4.272,00 Kč paní
, trv. bytem
, kde bude nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu určitou 1 rok, která se bude prodlužovat nadále o 1 rok po dobu péče o její matku
, žijící v bytě na adrese
.
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RM_2017-1267/22
Krakonošovo nám. čp. 69
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.
RM_2017-1268/22
,
(odepsání nevymah. pohledávek)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí zánik pohledávek:
− ve výši 5.522,00 Kč náklady řízení (
),
− ve výši 37.275,00 Kč s příslušenstvím a 631,00 Kč náklady řízení (
− ve výši 2.921,00 Kč s příslušenstvím a 6.600,00 Kč náklady řízení (
− ve výši 11.660,00 Kč s příslušenstvím a 8.037,50 Kč náklady řízení (
− ve výši 6.824,00 Kč s příslušenstvím a 12.024,00 Kč náklady řízení (
za byt
po panu
,
*01.02*
schválit odepsání pohledávek:
− ve výši 5.522,00 Kč náklady řízení (
),
− ve výši 37.275,00 Kč s příslušenstvím a 631,00 Kč náklady řízení (
− ve výši 2.921,00 Kč s příslušenstvím a 6.600,00 Kč náklady řízení (
− ve výši 11.660,00 Kč s příslušenstvím a 8.037,50 Kč náklady řízení (
− ve výši 6.824,00 Kč s příslušenstvím a 12.024,00 Kč náklady řízení (
za byt
po panu
,
*01.03*
vzít na vědomí zánik pohledávky:
− ve výši 24.987,00 Kč s příslušenstvím a 9.250,00 Kč náklady řízení (
za byt
po panu
,
*01.04*
schválit odepsání pohledávky:
− ve výši 24.987,00 Kč s příslušenstvím a 9.250,00 Kč náklady řízení (
za byt
po panu
.

),
),
),
),

),
),
),
),

)

)

RM_2017-1269/22
Příloha k nájemním smlouvám na byty a prostorám sloužících podnikání
rada města
schvaluje
*01.01*
obsah „Čestného prohlášení nájemce“ ke smlouvám o nájmu bytu a ke smlouvám o nájmu prostor
sloužících podnikání, jako povinné přílohy k těmto smlouvám.

Stránka 10 z 20

RM_2017-1270/22
Zvýšení nájemného u bytů v domech zvláštního určení
rada města
schvaluje
*01.01*
zvýšení nájemného u neobsazených bytů v domech zvláštního určení, tj. Tichá čp. 529, Dělnická
čp. 153, 154 a 161 a Kryblická čp. 450, o 70 % daného měsíčního nájemného na částku
29,48 Kč/m2 od 01.01.2018.
RM_2017-1271/22
Prominutí poloviny poplatku z prodlení (
)
rada města
schvaluje
*01.01*
paní
prominutí dluhu na poplatcích z prodlení v celkové výši 19.692,73 Kč
ve smyslu spisu č.
ke dni 29.11.2017 z titulu poplatku z prodlení s platbami nájemného
a záloh na služby za byt v domě čp.
.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2017-1272/22
Benešova čp. 510 (ODEON – ukončení příkazní smlouvy)
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení Příkazní smlouvy č. 45/14/M na správu nemovitosti – čp. 510 v ulici Benešova v Trutnově, uzavřené se společností MEBYS Trutnov s.r.o., dne 04.02.2014, ke dni 06.12.2017.
RM_2017-1273/22
MEBYS Trutnov s.r.o. – „Výměna oken památková zóna 2017“ – pro dům Krakonošovo
nám. 67, Trutnov – vícepráce
rada města
schvaluje
*01.01*
nutné vícepráce u veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken památková zóna 2017“ – pro
dům Krakonošovo nám. 67, Trutnov, ve výši 59.000,00 Kč bez DPH.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-1274/22
Stanovení objemu prostředků na platy u příspěvkových organizací na rok 2017
rada města
stanovuje
*01.01*
zřízeným příspěvkovým organizacím objem prostředků na platy v hlavní činnosti na rok 2017 ve
výši dle předloženého návrhu, a to jako závazný ukazatel.
RM_2017-1275/22
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro pana
, bytem
, na
účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených
s pořádáním hudební akce "FINAL FLAGX TOUR" v roce 2017 (ozvučení, tisk plakátů, propagace
apod.),
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*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
, bytem
, dle předloženého
vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 6.000,00 Kč pro pana
, bytem
, na
účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených
s pořádáním hudební akce "FIRE IN HEAVEN 4" v roce 2017 (ozvučení, osvětlení, tisk plakátů,
propagace apod.),
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
, bytem
, dle předloženého
vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro pana
, bytem
,
na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 14. ročníku hudební akce "Trutnovský kapřík" v roce 2017,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana
, bytem
, dle předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 12.000,00 Kč pro Collegium Camerale Trutnov, IČ 26659387, Polská 229, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku (výdaje za pronájem zkušebny, propagaci
(pozvánky, plakáty, provoz internetových stránek, nahrávky koncertů, fotodokumentace), cestovní
výlohy, opravy, údržba hudebních nástrojů, nákup notového materiálu a nahrávacího zařízení, poplatky OSA, výdaje na pořízení úboru pro vystupování a drobných doplňků pro zkvalitnění hudební
činnosti) v roce 2017,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Collegium Camerale Trutnov, IČ 26659387, Polská 229, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 18.000,00 Kč pro Ďyvadlo Neklid z.s., IČ 26590808, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – částečná
úhrada výdajů spojených s pronájmem prostor v Národním domě v roce 2017,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Ďyvadlo Neklid z.s., IČ 26590808, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro paní MgA.
, IČ
,
, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – částečná úhrada výdajů na grafické služby a kostýmy taneční základny pro ženy z Trutnova,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro paní MgA.
, IČ
,
, dle předloženého vzoru.
RM_2017-1276/22
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) – SPARTAK TRUTNOV, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397,
Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 1. STREET JAMU s podtitulem "first.class" a 2. STREET
JAMU s podtitulem "quick.choice" v roce 2017,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého znění.
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RM_2017-1277/22
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) –
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 160.000,00 Kč pro pana
, bytem
, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s pořízením hudebních nástrojů, aparatury a kabeláže pro
potřeby hudební skupiny DV Band, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2017-1278/22
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč) – Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změnu termínu čerpání dotace č. 156/17 do 20.03.2018 schválené Zastupitelstvem města
Trutnova svým usnesením č. ZM_2017-152/4 pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov,
*01.02*
schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2017-1279/22
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Trutínek – rodinné centrum, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 227.273,40 Kč pro Trutínek – rodinné centrum, z.s., IČ 4302249,
Mládežnická 536, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – výdaje spojené s úhradou nájemného v měsících leden-prosinec 2018, pronájmem učebny
č. 3, pracovního koutu k učebně č. 3 a pronájmem kuchyňské linky, nákupem běhounu a drobného
materiálu (tonerů, papírů, pomůcek na vyrábění, materiál apod.), výdaje na dovybavení centra
(přehrávač, švihadla, hračky, hry, Orffova hudební sestava apod.) a výdaje na drobné opravy
a údržbu prostor (čištění koberců, úklid apod.) centra v roce 2018,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Trutínek – rodinné centrum, z.s., IČ 04302249, Mládežnická 536, Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2017-1280/22
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – SK Horní Staré Město, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s účastí hráček softbalu
a
na evropském kvalifikačním turnaji Senior League Softball v Holandsku a na
přípravném turnaji reprezentace ČR juniorek v USA v roce 2017 (cestovné, ubytování, oblečení
apod.),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, dle předloženého znění.
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RM_2017-1281/22
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – SK Horní Staré Město, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 877.000,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596,
Horní Staré Město 681, Trutnov, na základě individuálně podané žádosti ze dne 14.11.2017, tj. na
komplexní správu a údržbu sportovního areálu, úhradu energií, tepla, vody a podobných poplatků,
včetně úhrad osobních nákladů v roce 2018,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, v předloženém znění.
RM_2017-1282/22
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) –
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 300.000,00 Kč pro pana
, bytem
, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 14.11.2017,
tj. na částečnou úhradu výdajů na vybavení trutnovské pobočky Kung-fu školy PRACTICAL HUNG
KYUN (posilovací náčiní, tatami, boxovací pytel, konstrukce na box, gumová podlaha apod.)
a úhradu výdajů na grafické služby a reklamu, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2017-1283/22
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze
dne 09.11.2017 – částečná úhrada výdajů spojených s provozem a údržbou sportovního centra
SOKOLOVNA v roce 2017,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2017-1284/22
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 4
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změny rozpočtu města Trutnova na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 4.
RM_2017-1285/22
Pravidla rozpočtového provizoria města Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
souhlasit s tím, že do schválení rozpočtu, nejdéle do 31.03.2018, se bude rozpočtové hospodaření
města Trutnova řídit podle pravidel rozpočtového provizoria, důvodem je, že k datu dnešního jednání zastupitelstva města není znám výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2017,
*01.02*
schválit jako pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 předložený záměr rozpočtu města Trutnova na rok 2018,
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*01.03*
uložit Městskému úřadu Trutnov, Odboru finančnímu, připravit návrh rozpočtu města Trutnova na
rok 2018.
RM_2017-1286/22
Střednědobý výhled rozpočtu města Trutnova na roky 2019-2023
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit střednědobý výhled rozpočtu města Trutnova na roky 2019–2023.
RŮZNÉ
RM_2017-1287/22
Oprava podloubí v MPZ Trutnov – dotace soukromým vlastníkům – změna
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změnu výše jednorázové dotace z rozpočtu města soukromému vlastníku domu v MPZ
Trutnov pro rok 2017 z Programu o poskytování dotací na opravu podloubí dle předloženého návrhu.
RM_2017-1288/22
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/1 na akci "Oprava chodníků – Jiráskovo náměstí"
rada města
schvaluje
*01.01*
předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/1 na akci "Oprava chodníků – Jiráskovo náměstí".
RM_2017-1289/22
Dětské hřiště v kempu "Dolce" Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci vyhlášené státní podpory
cestovního ruchu pro rok 2018 v programu „Národní program podpory cestovního ruchu v regionech“,
*01.02*
souhlasit se zařazením projektu výstavby Dětské hřiště v kempu “Dolce” Trutnov do plánu a rozpočtu města na rok 2018 a vyčlenit finanční prostředky do výše 800 tis. Kč na spolufinancování
projektu v případě schválení dotace,
*01.03*
pověřit Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním úkonů nutných k podání žádosti
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj.
RM_2017-1290/22
II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická – změnový rozpočet č. 1
rada města
schvaluje
*01.01*
vícepráce dle předloženého změnového rozpočtu v celkové výši 8.571,00 Kč bez DPH
(10.370,91 Kč vč. DPH).
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se
zhotovitelem stavby, firmou COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9.
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RM_2017-1291/22
Plánovací smlouva pro rodinné domy na Červeném kopci
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě pro rodinné domy na Červeném kopci se společností
LOM Babí, a.s., U Hřiště 640, 541 02 Trutnov 4, IČ 27506983, jako s právním nástupcem společnosti NEW DILAC CZ, s.r.o., S. K. Neumanna 440, 541 01 Trutnov, IČ 27506941, se kterou byla
uzavřena uvedená plánovací smlouva, v předloženém znění.
RM_2017-1292/22
Zadání "Změny č. 2 územního plánu Trutnov"
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit zadání Změny č. 2 územního plánu Trutnov v předloženém znění,
*01.02*
zamítnout návrh na pořízení změny územního plánu, podaný Ing. arch.
.

,

RM_2017-1293/22
VZ "Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci č.p. 73 Horská, Trutnov" – zadávací
podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Zhotovení projektové
dokumentace na rekonstrukci č.p. 73 Horská, Trutnov“, systémové č. VZ: P17V00000154,
*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, Michaela Třeštíková, DiS.
a Ing. Lucie Novotná,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, pan Michal Šubrt, Ing. Miroslav
Franc, Michaela Třeštíková, DiS. a 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.
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RM_2017-1294/22
VZ "Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci bazénů Letního koupaliště Trutnov" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Zhotovení projektové
dokumentace na rekonstrukci bazénů Letního koupaliště Trutnov“, systémové č. VZ:
P17V00000155,
*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, Michaela Třeštíková, DiS.
a Ing. Lucie Novotná,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, pan Michal Šubrt, Ing. Miroslav
Franc, Michaela Třeštíková, DiS., 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.
RM_2017-1295/22
Plánovací smlouva – Červený kopec
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
souhlasit s uzavřením dohody o narovnání a novaci a zástavní smlouvy se společností Ingservis,
s.r.o., Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 25285033, dle předloženého návrhu.
RM_2017-1296/22
Smlouva o dílo – Vytvoření mobilní aplikace CityApp včetně dodávky podlicencí a poskytování technické podpory
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o dílo – Vytvoření mobilní aplikace CityApp včetně dodávky podlicencí a poskytování technické podpory s firmou BSSHOP s. r. o., Spojenecká 69, 541 01 Trutnov, v předloženém znění.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kanceláře MěÚ, k zajištění podepsání smlouvy s dodavatelskou
firmou BSSHOP s. r. o., Spojenecká 69, 541 01 Trutnov.
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RM_2017-1297/22
Sociální služby – investiční dotace z rozpočtu na rok 2017
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 150.000,00 Kč pro Most k životu o.p.s., Šikmá 300,
541 03 Trutnov 3, IČ 25915720, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti, tj. na
vybudování dětského hřiště v zahradě azylového domu pro ženy a matky s dětmi,
*01.02*
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na rok 2017 mezi městem
Trutnovem a Mostem k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3, IČ 25915720, dle předloženého
návrhu.
RM_2017-1298/22
Návrh obecně závazné vyhlášky – společné školské obvody vybraných ZŠ s některými obcemi
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů
základních škol zřizovaných městem Trutnovem, dle předloženého návrhu.
RM_2017-1299/22
Změna názvu a sídla ZŠ Voletiny
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1, IČ 00278360, kterým se ke dni 01.01.2018 mění její
název a sídlo dle předloženého návrhu,
*01.02*
uložit Městskému úřadu Trutnov vydání úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace
Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov, IČ 00278360, a to s účinností od 01.01.2018.
RM_2017-1300/22
Odměny pro ředitele ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ
rada města
schvaluje
*01.01*
v souladu s obecným rámcem pro přiznání odměn ředitelům vybraných příspěvkových organizací
města Trutnova na rok 2017, tj. 7 základních škol, 1 základní umělecké školy, 1 mateřské školy
a 1 střediska volného času, jejich výši dle předloženého návrhu.
RM_2017-1301/22
Stanovení platu řediteli Pečovatelské služby Trutnov
rada města
stanovuje
*01.01*
panu
, nově jmenovanému řediteli Pečovatelské služby Trutnov, plat dle předloženého návrhu.
bere na vědomí
*02.01*
předložené platné živnostenské oprávnění nově jmenovaného ředitele Pečovatelské služby Trutnov.
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souhlasí
*03.01*
s tím, aby závazek vzniklý panu
na základě kvalifikační dohody ze dne 10.03.2017,
kterou uzavřel s městem Trutnovem, nebyl po jmenovaném uplatňován v důsledku ukončení pracovního poměru u města Trutnova v souvislosti se jmenováním do funkce ředitele příspěvkové
organizace města Trutnova za předpokladu, že jmenovaný bude u této příspěvkové organizace
zaměstnán po dobu minimálně odpovídající délce smluvního závazku vyplývajícího z uzavřené
smlouvy s městem.
RM_2017-1302/22
Vymezení nositele a území MAP rozvoje vzdělávání II
rada města
souhlasí,
*01.01*
aby za území obce s rozšířenou působností Trutnov byla žadatelem projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání II v rámci výzvy č. 02_17_047 v OP VVV Místní akční skupina Království
– Jestřebí hory, o.p.s.
RM_2017-1303/22
INGENIRING KRKONOŠE, a. s. – vymáhání náhrady škody
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
rozhodnout o žádosti společnosti INGENIRING KRKONOŠE a. s.
RM_2017-1304/22
Průzkum trhu – MHD Trutnov v letech 2018-2027
rada města
souhlasí
*01.01*
v rámci své kompetence s uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské
hromadné dopravy v Trutnově na období 2018-2027, za podmínky schválení ze strany zastupitelstva města, dle předloženého návrhu,
*01.02*
s uzavřením přechodné smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově do doby uzavření smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské
hromadné dopravy v Trutnově na období 2018-2027, maximálně však do 31.12.2018, za podmínky
schválení ze strany zastupitelstva města, dle předloženého návrhu, a to dle ustanovení § 22 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
souhlasit s uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově na období 2018-2027 dle předloženého návrhu,
*02.02*
souhlasit s uzavřením přechodné smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově do doby uzavření smlouvy o závazku veřejné služby k provozování
městské hromadné dopravy v Trutnově na období 2018-2027, maximálně však do 31.12.2018 dle
předloženého návrhu, a to dle ustanovení § 22 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.
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RM_2017-1305/22
Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva města
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
stanovit výši odměn za výkon funkcí neuvolněným členům Zastupitelstva města Trutnova dle důvodové zprávy.
RM_2017-1306/22
Statut sociálního fondu města Trutnova, Kolektivní smlouva
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit Statut sociálního fondu města Trutnova a Kolektivní smlouvu v předloženém znění.
RM_2017-1307/22
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 18.12.2017 od 15:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

Ing. Hana Horynová
místostarostka

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta
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