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POZEMKY − ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-1/1
p. p.
, k. ú. Kohoutov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 6 166,00 m2) v k. ú. Kohoutov manž.
jako zahradu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-2/1
p. p. 821/1, p. p. 2364/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 821/1 (cca 345,00 m2) a část p. p. 2364/2 (cca
145,00 m2) v k. ú. Trutnov spol. Správa obchodních aktiv s. r. o., k rozšíření vlastních pozemků.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2018-3/1
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 50,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na
dobu určitou do 31.12.2018 paní
jako manipulační plochu (skládka materiálu) za
nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů není povolena.
POZEMKY − DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2018-4/1
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 74,00 m2) v k. ú. Oblanov panu
za kupní
2
cenu ve výši 150,00 Kč/m k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
POZEMKY − NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-5/1
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č.
ul. Horská s panem

na pronájem části p. p.
, dohodou ke dni 31.01.2018.

(5,00 m2) v k. ú. Trutnov,

RM_2018-6/1
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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.
(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_2018-7/1
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 406,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let paní
, z toho 394,00 m2 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.
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RM_2018-8/1
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 91,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou 5 let manželům
, z toho 87,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
2
2
3,00 Kč/m /rok a 4,00 m 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_2018-9/1
p. p.
a p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1,00 m2) a části p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská
a ul. Hradební, paní
(VÝROBA KLÍČŮ), k umístění dvou reklamních stojanů typu
„A“ na dobu určitou, a to od 01.02.2018 do 31.12.2018 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) a části p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.01.2018 do 31.01.2018 ve
2
výši 3,00 Kč/m /den.
RM_2018-10/1
p. p.
a p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1,00 m2) a části p. p.
(2,00 m2 − pohledové plochy)
v k. ú. Trutnov, ul. Horská a ul. Hradební, paní
(SOLÁRNÍ STUDIO SLUNCE
TRUTNOVA), k umístění reklamního stojanu typu „A“ za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den a k umístění reklamní plachty na zábradlí u čp.
(2,00 m2 pohledové plochy) za nájemné ve výši
2
1.500,00 Kč/m − pohledové plochy/rok + DPH na dobu určitou, a to od 01.02.2018 do 27.11.2018
s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
(1,00 m2) a části p. p.
(2,00 m2 − pohledové plochy) v k. ú. Trutnov v termínu od 28.11.2017
do 31.01.2018 ve výši 3,00 Kč/m2/den za p. p.
a ve výši 1.500,00 Kč/m2 − pohledové plochy/rok + DPH za p. p.
.
RM_2018-11/1
p. p. 2217/12, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2217/12 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Pražská, společnosti MKT Restaurant
City s. r. o., k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.02.2018 do
31.12.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2217/12 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
01.01.2018 do 31.01.2018 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-12/1
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, panu
(BAZAR),
k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.02.2018 do 10.01.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za beze-
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smluvní užívání části p. p.
ve výši 3,00 Kč/m2/den.

(1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 11.01.2018 do 31.01.2018

POZEMKY − RŮZNÉ
RM_2018-13/1
p. p. 708/1, k. ú. Volanov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch obce Staré Buky spočívajícího v právu uložení
a provozování zaústění kanalizace dešťových vod z místní komunikace na části p. p. 708/1
v k. ú. Volanov v celkovém rozsahu cca 6,00 m2 za jednotkovou cenu 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2018-14/1
p. p. 1624, k. ú. Poříčí 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. 1624 k. ú. Poříčí
u Trutnova v celkovém rozsahu cca 14,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2018-15/1
p. p. 1815/2 a p. p. 1979, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti SLEZAN HOLDING, a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování přeložky telekomunikačního vedení na části p. p. 1815/2
a p. p. 1979 k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu cca 128,00 m2. Jednotková cena činí
117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-16/1
Krakonošovo nám. čp. 69, č. b. 3
rada města
ruší
*01.01*
své rozhodnutí č. j. 2017-1109/19, bod 01.02 ze dne 23.10.2017.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. čp. 69,
č. b. 3, 3. podlaží o vel. 1 + 3 (kuchyň 18,02 m2, 1. pokoj 17,09 m2, 2. pokoj 28,56 m2, 3. pokoj
28,56 m2, předsíň 14,73 m2, koupelna + WC 6,11 m2, spíž 3,96 m2, komora 14,63 m2 a půda
30,00 m2), topení etážové elektrické. Minimální měsíční nájemné 8.599,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, bojler, el. kotel a vodoměr SV. Orientační výše zálohy na služby
spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní odpad
40,00 Kč/osoba − dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/osoba a domovní služby 20,00 Kč/osoba.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
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RM_2018-17/1
Zrušení přidělení bytu (
)
rada města
bere na vědomí,
*01.01*
že usnesení č. 2017-1266/22 nebylo realizováno z důvodu na straně žadatelky paní
.
MAJETEK MĚSTA − OSTATNÍ
RM_2018-18/1
Darování nalezeného neoznačeného berana
rada města
schvaluje
*01.01*
darování nalezeného neoznačeného berana Mgr.
*01.02*
uzavření darovací smlouvy dle předloženého znění.

,

RM_2018-19/1
Parkovné
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s vrácením 180,00 Kč, tj. rozdílu částky mezi parkovným pro auto a parkovým pro autobus, panu
,
*01.02*
s vracením rozdílů částek mezi parkovným pro auto a parkovným za autobus žádnému žadateli,
pokud částka nepřesáhne 500,00 Kč.
RŮZNÉ
RM_2018-20/1
VZ "Oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu v Trutnově" − schválení výsledku zadávacího řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Oddělený sběr BRO v Trutnově“, systémové
č. VZ: P17V00000147, konkrétně účastníka AGRICO, s.r.o., IČ 49286838, nabídková cena bez
DPH činí 3.270.000,00 Kč,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. AGRICO, s.r.o., Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ 49286838.
pověřuje
*02.01*
Ing. Labíka, jednatele Technických služeb Trutnov, s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících,
zejména oznámení o výběru dodavatele, rozhodnutí o námitkách a samotné smlouvy,
*02.02*
Ing. Labíka, jednatele Technických služeb Trutnov, s.r.o., pro případ, že by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech souvisejících písemností.
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RM_2018-21/1
VZ "Rozšíření sběrného dvora Trutnov - DSM" − schválení výsledku výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení k veřejné zakázce „Rozšíření sběrného dvora Trutnov - DSM“, systémové č. VZ: P17V00000150, konkrétně účastníka:
č. 1 − DRYMAT.CZ s.r.o., čp. 147, 537 01 Rabštejnská Lhota, IČ 28819390,
č. 3 −
,
, IČ
,
č. 4 − MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807,
a to z důvodu nesplnění požadavků zadavatele,
*01.02*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rozšíření sběrného dvora Trutnov - DSM“,
konkrétně účastníka č. 2 − STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Zahradní 75, Dolní Staré
Město, 541 01 Trutnov, IČ 64255352, nabídková cena 4.539.535,37 Kč bez DPH k realizaci zakázky,
*01.03*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Zahradní 75, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov,
IČ 64255352,
2. BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, IČ 28402758.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, pro případ, že by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele a k zajištění uzavření
smlouvy s účastníkem druhým v konečném pořadí; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu
všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.
RM_2018-22/1
Žádost o dotaci z dotačního programu „Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji"
rada města
schvaluje
*01.01*
podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji“ z dotačního programu Královéhradeckého kraje a přijetí prostředků z tohoto dotačního programu za účelem rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny "B" na skupinu "C" pro člena JPO III.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k podání žádosti o poskytnutí dotace z výše uvedeného dotačního programu.
RM_2018-23/1
Analýza dopadů a implementace požadavků nařízení GDPR a výkon role pověřence GDPR
u příspěvkových organizací zřizovaných městem
rada města
schvaluje
*01.01*
zajištění analýzy dopadů a implementace požadavků nařízení GDPR u příspěvkových organizací
zřizovaných městem jejich zřizovatelem, městem Trutnovem, a to společností KRUCEK, s.r.o.,
Zahradní 341, 390 02 Tábor-Čekanice, IČ 02037297 (dále jen „poskytovatel“), která byla vybrána
ve veřejné zakázce „Analýza dopadů a implementace požadavků nařízení GDPR“, systémové čís-
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lo VZ: P17V00000062, a to pro školská zařízení a zařízení poskytující sociální služby, která byla
zahrnuta ve výše uvedeném výběrovém řízení. Navíc město Trutnov zajistí analýzy dopadů a implementace požadavků nařízení GDPR dle cenové nabídky poskytovatele ve výši 108.800,00 Kč
bez DPH pro zařízení pro děti a mládež a 108.800,00 bez DPH pro kulturní zařízení města,
*01.02*
na základě nabídky na výkon role pověřence od společnosti KRUCEK, s.r.o., Zahradní 341,
390 02 Tábor-Čekanice, IČ 02037297, zajistí město Trutnov jako zřizovatel příspěvkových organizací výkon role pověřence GDPR, a to u školských zařízení a zařízení poskytujících sociální služby, cena za tyto služby je 1.400,00 Kč bez DPH/ČLH (člověkohodin), při předpokládaném rozsahu
8 ČLH/měsíc, smlouva by byla uzavřena s účinností od 25.05.2018 na jeden rok s možností prodloužení o další rok.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, zajištěním analýzy dopadů a implementace požadavků nařízení GDPR u příspěvkových organizací města a zajištění podpisu smlouvy na výkon
role pověřence GDPR pro školská zařízení a zařízení poskytující sociální služby.
RM_2018-24/1
Přijetí finančního daru ZŠ Náchodská − žákovská soutěž
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím finančního daru ve výši 10.000,00 Kč Základní školou, Trutnov 3, Náchodská 18 od Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, za
úspěšnou účast v žákovské soutěži v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet v roce 2017.
RM_2018-25/1
Přijetí účelového finančního daru ZŠ Náchodská
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 37.145,00 Kč Základní školou, Trutnov 3, Náchodská
18 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 02.01.2018 do 29.06.2018, a to ve prospěch dvanácti nezletilých žáků obdarovaného.
RM_2018-26/1
Organizační záležitosti MěÚ
rada města
schvaluje
*01.01*
organizační změny Městského úřadu Trutnov dle předloženého návrhu,
*01.02*
upravenou organizační strukturu Městského úřadu Trutnov s celkovým počtem zaměstnanců
210 od 01.02.2018.
RM_2018-27/1
Zastupování města Trutnova
rada města
rozšiřuje
*01.01*
rozsah pověření dle usnesení Rady města Trutnova č. RM_1999-45/3 a RM_2017-144/3 tak, že
starosta města Trutnova Mgr. Ivan Adamec je pověřen ke konzultacím, jakož i k uzavření dohody
o zastupování města Trutnova ve věci práv města Trutnova s Advokátní kanceláří Máchal & Bobek.
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RM_2018-28/1
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 22.01.2018 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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