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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-1308/23
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
, umístěné v 1. NP o celkové výměře 22,20 m2 (2 místnosti 6,00 m2 a 16,20 m2) panu
, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování skladu a zřízení sídla podnikání. 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.

NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-1309/23
Areál PKS Bojiště (krátkodobý pronájem)
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem pozemků v areálu PKS Bojiště v Trutnově mezi
novým nájemcem a společností Geronimo s. r. o., IČ 26003716, v termínu od 01.08.2018 do
20.08.2018 za účelem konání festivalu Trutnoff Open Air Festival 2018.
V případě, že nebude uzavřena nájemní smlouva na dlouhodobý pronájem areálu PKS Bojiště
v Trutnově, rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků v areálu PKS
Bojiště v Trutnově se společností Geronimo s. r. o., IČ 26003716, za nájemné ve výši
350.000,00 Kč vč. DPH. Nájemce dále uhradí náklady spojené s užíváním pronajatých prostor
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(spotřebu elektrické energie, vodné a stočné) za období od 01.08.2018 do 20.08.2018. Povinností
nájemce bude zajistit úklid celého areálu.
Předmětem pronájmu nebo podnájmu jsou pozemky o celkové výměře 31 524,00 m2: pozemek
p. p. č. 1793/1 o výměře 27 519,00 m2, pozemek p. p. č. 2497 o výměře 926,00 m2, pozemek
p. p. č. 1801/2 o výměře 740,00 m2, pozemek p. p. č. 1801/5 o výměře 99,00 m2 a pozemek
p. p. č. 1801/4 o výměře 1 881,00 m2, pozemek st. p. 2509 o výměře 90,00 m2, jehož součástí je
budova bez čp./č. e. (stavba občanského vybavení), pozemek st. p. 2510 o výměře 93,00 m2, jehož součástí je budova bez čp./č. e. (stavba občanského vybavení), pozemek st. p. 3653 o výměře
59,00 m2, jehož součástí je budova bez čp./č. e. (stavba občanského vybavení), pozemek
st. p. 4814 o výměře 17,00 m2, jehož součástí je budova bez čp./č. e. (stavba občanského vybavení) a část pozemku p. p. 2512 o výměře cca 100,00 m2 (plocha před vstupní branou), vše v obci
a k. ú. Trutnov, v části obce Horní Předměstí.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2017-1310/23
p. p.
, st. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat st. p.
(18,00 m2) jako pozemek pod stavbou a část
2
p. p.
(cca 830,00 m ) k rekreačnímu využití v k. ú. Lhota u Trutnova panu
.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-1311/23
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 1 100,00 m2) v k. ú. Trutnov paní
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-1312/23
p. p.
a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města směnit část p. p.
(cca 145,00 m2) a část p. p.
(cca 85,00 m2) v k. ú. Trutnov v majetku města Trutnova za část p. p.
(cca 303,00 m2)
v k. ú. Trutnov v majetku paní
. Směna proběhne bez finančního vyrovnání. Náklady
spojené s převodem hradí smluvní strany každá z ½, náklady na vypracování geometrického plánu
hradí paní
.
RM_2017-1313/23
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít smlouvu o právu stavby s budoucí koupí k p. p.
(1 575,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou s manž.
k výstavbě
rodinného domu venkovského typu v souladu s územním plánem, za následujících podmínek:
− smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2021,
− stavební plat je stanoven za část p. p.
(500,00 m2) ve výši 10,00 Kč/m2/rok + DPH a za
2
část p. p.
(1 075,00 m ) ve výši 2,00 Kč/m2/rok + DPH,
− stavební plat se zřizuje jako reálné břemeno, které zatěžuje právo stavby,
− pozemek bude užíván jako zařízení staveniště, včetně umístění dočasných staveb,
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− prodej bude realizován po dokončení obvodových zdí a střechy, a to nejpozději do 31.12.2021,
− kupní cena je stanovena za cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však ve výši 250,00 Kč/m2
+ DPH,
− v případě nedokončení obvodových zdí a střechy do 31.12.2021, právo stavby zaniká s tím, že
oprávnění nemají 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 (daně a poplatek KÚ) hradí kupující.
RM_2017-1314/23
p. p.
a další, k. ú. Horní Maršov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
(75,00 m2), p. p.
(2 895,00 m2), p. p.
(55,00 m2),
(998,00 m2) a p. p.
(41,00 m2) v k. ú. Horní Maršov obci Horní Maršov.
Náklady spojené s převodem hradí kupující, vč. DPH.
RM_2017-1315/23
p. p. 40/4 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat Společenství vlastníků jednotek Benešova 442-443 v Trutnově část p. p. 40/4 (cca 132,00 m2) a část p. p. 40/5 (cca 73,00 m2) jako parkovací stání a část
p. p. 40/7 (cca 9,00 m2) jako pozemek pod přístřeškem na popelnice, vše v k. ú. Poříčí u Trutnova.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2017-1316/23
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
bere na vědomí
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p.
(80,00 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova, uzavřené s panem
, z důvodu úmrtí nájemce.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 80,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-1317/23
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část plochy na plotě u domu čp.
, stojícím na hranici
p. p.
v k. ú. Trutnov, ul.
na dobu určitou 2 roky (tj. do 31.05.2019) panu
k umístění reklamní plachty o ploše 1,62 m2 za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok + DPH (tj. 2.430,00 Kč/rok + DPH). Smlouva bude uzavřena mezi Městskými jeslemi Trutnov a panem
.
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RM_2017-1318/23
st. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část st. p.
(cca 200,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou paní
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
3,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2017-1319/23
p. p.
a další, k. ú. Babí
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup pozemků na rekonstrukci mostu na p. p.
v k. ú. Babí, a to části p. p.
2
o výměře cca 3,00 m od Bc.
a Mgr.
, části p. p.
o výměře
cca 9,00 m2 od pana
, části p. p.
o výměře cca 6,00 m2 od pana
a paní
vše v k. ú Babí za kupní cenu ve výši 50,00 Kč/m2 a části p. p.
2
o výměře cca 7,00 m v k. ú. Babí od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových za cenu dle znaleckého posudku. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
souhlasí
*02.01*
s uzavřením bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu za účelem rekonstrukce mostu Babí na
části p. p.
(7,00 m2) v k. ú. Babí s vlastníkem pozemku – Českou republikou, s příslušností
hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s tím, že do šedesáti dnů po
kolaudaci stavby předloží vlastník mostu geometrický plán pro zaměření trvalého záboru p. p.
k. ú. Babí, jako podklad pro úplatné majetkové vypořádání.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2017-1320/23
p. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 1 700,00 m2) v k. ú. Voletiny na dobu neurčitou panu
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_2017-1321/23
p. p.
a p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 36,00 m2) a části p. p.
(cca 3,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu neurčitou panu
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok
s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.

Stránka 6 z 14

RM_2017-1322/23
p. p.
a p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 123,00 m2) a části p. p.
(cca 8,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu neurčitou panu
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
5,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2017-1323/23
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti DOKTOR KLAIN
s. r. o. (OPTIKA), k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 01.01.2018 do
31.12.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-1324/23
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul.
, panu
(SPORT)
k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 01.01.2018 do 31.12.2018 za nájemné ve
výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-1325/23
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov,
(STUDIO
VIZÁŽ), k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 01.01.2018 do 10.11.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 11.11.2017 do 31.12.2017 ve
2
výši 3,00 Kč/m /den.
RM_2017-1326/23
st. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul.
, paní
(PÁNSKÉ A DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ), k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od
01.02.2018 do 31.01.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-1327/23
st. p. 14/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 14/1 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Havlíčkova, společnosti T SPLIT TOUR
s. r. o. (CESTOVNÍ KANCELÁŘ), k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od
31.01.2018 do 30.01.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
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RM_2017-1328/23
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/2 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA
HOLDING, a. s. (DR. MAX), k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 01.01.2018 do
31.12.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2017-1329/23
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č.
na pronájem části st. p.
, dohodou ke dni 31.12.2017.

(86,00 m2) v k. ú. Trutnov s paní

RM_2017-1330/23
st. p. 90, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 230 608 na pronájem st. p. 90 (51,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město
se společností TSR Czech Republic s. r. o., dohodou ke dni 31.12.2017 s tím, že ke dni podpisu
dohody bude podán nájemcem návrh na výmaz stavby z LV.
RM_2017-1331/23
MEBYS Trutnov s.r.o. – podnájemní smlouva
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením stávající Smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání č.
ze dne
11.09.2014 uzavřené mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a paní
dohodou
k 30.11.2017,
*01.02*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a panem
na nebytové prostory v objektu zimního stadionu o výměře celkem 27,00 m2, sestávající
z dvou místností – bufetu a skladu umístěných na st. p. č.
v k. ú. Trutnov, na dobu neurčitou.
RM_2017-1332/23
p. p. 1523/51, k. ú. Trutnov
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s pronájmem ani s rezervací 3 až 4 parkovacích míst na parkovací ploše v ul. M. Majerové na
p. p. 1523/51 v k. ú. Trutnov Oblastní nemocnici Trutnov a.s., z důvodu nedostatku parkovacích
míst v dané lokalitě.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2017-1333/23
p. p. 2305/2 a p. p. 1515/13, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2305/2 (cca 1,00 m2) a části p. p. 1515/13 (cca 98,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul.
S. K. Neumanna a ul. Jiřího Wolkera, Bytovému družstvu Náměstí Osvobození k umístění lešení
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za účelem zateplení fasády domu čp. 186 a 187 na dobu určitou, a to od 01.03.2018 do
30.06.2018.
RM_2017-1334/23
p. p. 876/6 a p. p. 2284/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 876/6 (cca 18,00 m2) a části p. p. 2284/1 (cca 18,00 m2) v k. ú. Trutnov,
ul. Kryblická a ul. Alšova, společnosti POPAS CZ, s. r. o., k umístění lešení za účelem opravy balkonů domu čp. 293-294 na dobu určitou, a to od 01.02.2018 do 31.05.2018.
RM_2017-1335/23
p. p. 1449/4 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení neúplatného věcného břemene ve prospěch Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Trutnov Kryblice, spočívajícího v právu uložení a provozování výtlačného potrubí z čerpací
stanice na st. p. 5510 v k. ú. Trutnov na části p. p. 1449/4, p. p. 1501/4, p. p. 1486/1, p. p. 1486/3,
p. p. 1501/5, p. p. 1486/15 a p. p. 1505/1 v k. ú. Trutnov v celkové délce cca 120,00 m. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2017-1336/23
p. p. 3107/15, k. ú. Starý Rokytník
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. 3107/15 k. ú. Starý
Rokytník v celkovém rozsahu cca 106,00 m2 za jednotkovou cenu 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2017-1337/23
Bulharská čp. 135
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská čp. 135, č. b. 1,
2. podlaží o vel. 1 + 1 (kuchyň 16,00 m2, 1. pokoj 15,20 m2, předsíň 5,00 m2, koupelna 6,00 m2,
WC 3,30 m2 a komora 2,50 m2), topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné 2.916,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, plynový 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, domovní služby 20,00 Kč/osoba
a komín 40,00 Kč.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
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RM_2017-1338/23
M. Gorkého čp. 262
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, M. Gorkého čp. 262, č. b. 12,
5. podlaží o vel. 1 + 1 (kuchyň 7,55 m2, 1. pokoj 15,45 m2, předsíň 5,20 m2, koupelna + WC
3,60 m2 a sklep 3,05 m2), topení dálkové. Minimální měsíční nájemné 1.960,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, karma, měřidlo tepla 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, domovní služby 20,00 Kč/osoba, komín 40,00 Kč, úklid 70,00 Kč a teplo 800,00 Kč.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
RM_2017-1339/23
M. Gorkého čp. 264
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, M. Gorkého čp. 264, č. b. 11,
4. podlaží o vel. 1 + 3 (kuchyň 8,68 m2, 1. pokoj 20,03 m2, 2. pokoj 12,48 m2, 3. pokoj 9,65 m2,
předsíň 4,18 m2, koupelna 1,97 m2, WC 0,86 m2 a sklep 4,45 m2), topení dálkové. Minimální měsíční nájemné 3.379,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, vestavěná skříň, karma, měřidlo tepla 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, domovní služby
20,00 Kč/osoba, komín 40,00 Kč a teplo 800,00 Kč.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
RM_2017-1340/23
Žádost o zapůjčení holobytu (
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s přidělením holobytu

)

pro pana

.

MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2017-1341/23
MEBYS Trutnov s.r.o. – Dohoda o výši úplaty za poskytované služby – kalkulace měsíční
odměny správce na rok 2018
rada města
schvaluje
*01.01*
dohodu o výši úplaty za poskytované služby v předloženém znění.
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RM_2017-1342/23
Ceník – pohřebnictví
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu Ceníku – pohřebnictví dle předloženého návrhu.
RM_2017-1343/23
Provozní řád "Smuteční a obřadní síně" a "Administrativní správní budovy"
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu Provozního řádu „Smuteční a obřadní síně“ a „Administrativní správní budovy“ dle předloženého návrhu.
RM_2017-1344/23
Řád veřejných pohřebišť města Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu Řádu veřejných pohřebišť města Trutnova dle předloženého návrhu.
RM_2017-1345/23
Schválení Lesního hospodářského plánu na období 2017-2026 a změna souvisejících dokumentů
rada města
bere na vědomí
*01.01*
schválení Lesního hospodářského plánu (LHP) pro Lesní hospodářský celek Městské lesy Trutnov
na období 2017–2026.
schvaluje
*02.01*
změnu nájemní smlouvy evid. č. 922/02/M ze dne 27.09.2002 včetně dodatků, č. 1 až č. 9 dle
předloženého návrhu,
*02.02*
záměr vlastníka lesů pro platnost LHP na období 2017-2026.
RŮZNÉ
RM_2017-1346/23
Expozice války 1866 v Janské kapli – prodloužení výpůjčky exponátů
rada města
schvaluje
*01.01*
prodloužení výpůjčky od Muzea Podkrkonoší v Trutnově do 31.12.2018,
*01.02*
prodloužení výpůjčky od Městského muzea a galerie v Úpici do 31.12.2018,
*01.03*
prodloužení výpůjčky od Vojenského historického ústavu v Praze do 31.12.2018,
*01.04*
prodloužení pojištění vystavených exponátů do 31.12.2018.
ukládá
*02.01*
městskému úřadu zajistit podpis aktualizovaných výpůjčních smluv s Ministerstvem obrany ČR
– Vojenským historickým ústavem Praha, Muzeem Podkrkonoší v Trutnově a Městským muzeem
a galerií v Úpici,
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*02.02*
městskému úřadu zajistit podpis aktualizované pojistné smlouvy s Kooperativou, a.s.
Termín: 22.01.2018
RM_2017-1347/23
Plánovací smlouva – Červený kopec
rada města
souhlasí
*01.01*
s doplněním technických údajů týkajících se bytové výstavby na Červeném kopci do přílohy č. 6
k dohodě o narovnání a novaci se společností Ingservis, s. r. o., Vodní 177, 541 01 Trutnov,
IČ 25285033, dle předloženého návrhu.
RM_2017-1348/23
Plánovací smlouva pro rodinné domy na Červeném kopci
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením protokolu o skutečně provedených pracích zrealizovaných v rámci plánovací smlouvy
pro rodinné domy na Červeném kopci uzavřené mezi městem Trutnovem a 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 a dodatek č. 1, v předloženém znění.
RM_2017-1349/23
Dětské hřiště v kempu Dolce, Trutnov – dodatek č. 1
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na administraci projektu "Dětské hřiště v kempu Dolce, Trutnov" uzavřené mezi městem Trutnovem a obchodní společností Timoris Projekt, a. s., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc, IČ 27826040, v předloženém znění.
RM_2017-1350/23
Logo města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím loga města Trutnova na informační tiskoviny Komerční banky, a.s.
RM_2017-1351/23
VZ „Dodávka tonerů a spotřebního materiálu pro tisková zařízení a zápůjčka tiskových zařízení pro MěÚ Trutnov“ – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce „Dodávka tonerů a spotřebního materiálu pro tisková
zařízení a zápůjčka tiskových zařízení pro MěÚ Trutnov“, systémové číslo VZ: P17V00000157,
*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 hodnotící komise a komise pro otevírání obálek ve složení: pan Jozef Bocán, pan Michal Krátký, Ing. Lucie Novotná,
k otevírání obálek, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně
nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném
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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. Hábu, vedoucího oddělení informatiky, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních
zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2017-1352/23
Prodloužení platnosti licencí antivirového programu
rada města
schvaluje
*01.01*
prodloužení licencí antivirového programu AVAST na základě cenové nabídky společnosti ALWIL
Trade, spol. s r.o., Průběžná 76, 100 00 Praha 10, na tři roky celkem za 62.458,00 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, zajištěním prodloužení licencí k antivirovému
programu AVAST dle předložené nabídky.
RM_2017-1353/23
Pravidla pro umísťování občanů v DPS – změna
rada města
schvaluje
*01.01*
změny Zásad č. 2/2016 – Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou
v Trutnově v předloženém znění.
RM_2017-1354/23
Změna účelového finančního daru ZŠ V Domcích
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 32.409,00 Kč Základní školou, Trutnov, V Domcích 488 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4,
IČ 24231509, na obědové služby poskytované obdarovaným ve školním roce 2017/2018 v období
od 03.01.2018 do 29.06.2018, a to ve prospěch deseti nezletilých žáků obdarovaného.
RM_2017-1355/23
Výuka předmětu fyzika v anglickém jazyce na ZŠ kpt. Jaroše v 9. ročníku
rada města
souhlasí
*01.01*
s výukou předmětu fyzika v anglickém jazyce v devátém ročníku ZŠ kpt. Jaroše.
RM_2017-1356/23
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
rada města
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 06.12.2017 k podaným žádostem o umístění v domech s pečovatelskou službou a ke změnám na pořadníku žadatelů dle předloženého
návrhu,
*01.02*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v domech s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu.
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neschvaluje
*02.01*
žádost paní

o výměnu bytu dle předloženého návrhu.

RM_2017-1357/23
INGENIRING KRKONOŠE, a. s. – dohoda o narovnání
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření dohody o narovnání se společností INGENIRING KROKONOŠE, a. s., v předloženém
znění.
RM_2017-1358/23
Změna dodavatele služby na svoz textilního odpadu
rada města
schvaluje
*01.01*
podání výpovědi ze smlouvy o poskytnutí služeb se společností Diakonie Broumov s. r. o., jejímž
předmětem je bezplatný svoz a obsluha kontejnerů na území města Trutnova.
souhlasí
*02.01*
s jednáním o ukončení smlouvy se společností Diakonie Broumov s. r. o., dohodou ve výpovědní
lhůtě, která činí 3 měsíce.
pověřuje
*03.01*
Ing. Kasperovou, vedoucí Odboru Životního prostředí, zajištěním podání výpovědi smlouvy o poskytnutí služeb se společností Diakonie Broumov s. r. o. a jednáním o ukončení smlouvy dohodou
ve výpovědní lhůtě.
RM_2017-1359/23
Kulturní komise – posuzování žádostí o dotaci
rada města
ukládá
*01.01*
MgA. Kasíkovi, předsedovi Kulturní komise Rady města Trutnova, aby při posuzování žádostí
o dotaci v oblasti kultura navrhl ve vztahu k navrženému příjemci dotace povinnost, kterou by měl
příjemce dotace vykonat v rámci propagace poskytnutí dotace či ve vztahu k poskytovateli dotace.
Termín: 30.06.2018
RM_2017-1360/23
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 08.01.2018 od 15:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.
Zapsala: P. Velebová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta
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