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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
RM_2018-122/3

Prodej na veřejném prostranství – splněno

NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-124/4
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výpověď paní
z nájmu prostor sloužících podnikání v čp.
, číslo nájemní smlouvy 201 316. Výpovědní doba uplyne dne 01.05.2018.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp.
, umístěné v 1. NP o celkové výměře 72,70 m2 (1 místnost) na dobu určitou 5 let, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostoru sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Uzavření nájemní smlouvy nejdříve od 02.05.2018.
RM_2018-125/4
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města udělit souhlas s převodem pronájmu prostor sloužících podnikání
v čp.
, umístěných v 1. NP o celkové výměře 57,30 m2 (1 prodejna
2
28,70 m , 2 výlohy o celkové výměře 1,70 m2 a 2 sklady 14,70 m2 a 12,20 m2) ze stávajícího nájemce paní
, IČ
, na paní
,
IČ
, za stejných smluvních podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, s platností od 01.04.2018, za účelem provozování prodejny ořechů, čajů, koření, bonbónů a dárkových předmětů. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
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NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM 2018-126/4

(restaurace Dvoračka)
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání – pozemku
st. p.
, jehož součástí je stavba občanského vybavení čp.
, v k. ú. a v obci
Trutnov, v části obce Dolní Předměstí na období od 01.04.2018 do 31.03.2023 se zájemcem panem
, IČ
, za nájemné ve výši 203.004,00 Kč/rok k účelu navrženému
zájemcem, kterým je provozování restauračního zařízení.
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_2018-127/4
rada města
souhlasí
*01.01*
s převodem pronájmu prostor sloužících podnikání v čp.
, 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) ze stávajícího nájemce paní
, IČ
, na společnost
Aries a. s., IČ 28824563, za stejných smluvních podmínek, za nájemné ve výši 370.560,00 Kč/rok,
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 01.03.2018, za účelem
provozování prodejny zdravotních potřeb. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání
nájemci uhrazeno.
RM_2018-128/4
Areál PKS Bojiště (uzavření nájemní smlouvy)
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem souboru nemovitého a movitého majetku v areálu Přírodního kulturního střediska Bojiště se společností BOJIŠTĚ s. r. o., se sídlem Na Záduší 165,
541 01 Trutnov, IČ 06595103, na dobu určitou od 01.04.2018 do 01.04.2028 dle předloženého
návrhu, za nájemné dohodou ve výši 150.000,00 Kč/rok za nemovitý majetek a nájemné ve výši
8.000,00 Kč/rok + DPH v aktuální výši za movitý majetek, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem užívání, správy, produkce a pořádání kulturních a společenských
akcí. Nájemné za nemovitý majetek ve výši 150.000,00 Kč/rok je pouze za podmínky, pokud doba
podnájmu pro jednotlivé podnájemce nepřesáhne dobu 60 dnů, ať už souvisle nebo v jednom kalendářním roce. Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na dobu delší než 60 dnů přísluší radě
města. V tom případě je pronajímatel oprávněn upravit výši nájemného za nemovitý majetek na
částku ve výši 345.200,00 Kč/rok.
Předmětem pronájmu jsou pozemky o celkové výměře 31 724,00 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 vý-
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měře 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), část pozemku
st. p. 805/2 o výměře cca 200,00 m2, jehož součástí je budova čp. 536 (stavba občanského vybavení – bytová jednotka v čp. 536 Královédvorská ul. není součástí pronájmu) 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,
*01.02*
ukončení Příkazní smlouvy o obstarání „provozních správních služeb“ na pozemcích nacházejících
se v areálu PKS Bojiště č. 0005/D/M/17, uzavřené se společností Lesy a parky Trutnov s.r.o., dne
04.01.2017, dohodou ke dni 01.04.2018,
*01.03*
ukončení Příkazní smlouvy o obstarání „provozních správních služeb“ v budovách nacházejících
se v areálu PKS Bojiště č. 0003/D/M/17, uzavřené se společností MEBYS Trutnov s.r.o., dne
02.01.2017, dohodou ke dni 01.04.2018,
*01.04*
podání výpovědi nájemní smlouvy č.
, uzavřené s panem
,
IČ
, který má v pronájmu prostory sloužící podnikání v čp.
), umístěné v 1. NP o celkové výměře 98,10 m2 z důvodu schválení nového nájemce celého areálu.
ukládá
*02.01*
Ing. Hojnému, vedoucímu Odboru majetku města, zajistit podání výpovědi nájemní smlouvy
č.
s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
Termín: 02.04.2018
souhlasí
*03.01*
s uspořádáním Pivních slavností města Trutnova v jiném termínu než od 08.06. do 09.06.2018
v areálu PKS Bojiště.
NEBYTOVÉ PROSTORY – RŮZNÉ
RM_2018-129/4
Inflační nárůst nájemného
rada města
stanovuje
*01.01*
pro období od 01.07.2018 rozhodovací koeficient Kr = 0,976, to znamená, že nájemné za prostory
sloužící podnikání, objekty a střechy (nebo jejich části) nebude zvýšeno.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-130/4
p. p.
, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 120,00 m2) v k. ú. Volanov manž.
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2018-131/4
p. p.
, p. p.
, k. ú. Zlatá Olešnice
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(73,00 m2) a část p. p.
(77,00 m2) v k. ú.
Zlatá Olešnice panu
jako pozemek pod vojenským objektem a okolo objektu.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-132/4
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p.
(20,00 m2) v k. ú. Trutnov pánům
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-133/4
p. p. 2843 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2843 (cca 30,00 m2), část p. p. 2744
(cca 27,00 m2), část p. p. 2743 (cca 4,00 m2) a část p. p. 2848 (7,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků Lnářská č. p. 597 a 598 v Trutnově jako okapové a přístupové chodníčky. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-134/4
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(cca 90,00 m2) v k. ú. Oblanov paní
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Zveřejnění bude
zasláno manž.
.
RM_2018-135/4
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2471/7 (cca 96,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství
vlastníků jednotek domu čp. 240 v Trutnově jako okapové chodníčky a zázemí u domu. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-136/4
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 15,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let paní
k zajištění přístupu na p. p.
za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
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RM_2018-137/4
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 18,00 m2) v k. ú. Horní Staré
Město na dobu neurčitou panu
k vybudování vjezdu (zámková dlažba) za
nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2018-138/4
p. p.
, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(199,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou na
dobu určitou 5 let panu
, z toho 78,00 m2 jako manipulační plochu za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok, 100,00 m2 k údržbě (sečení) za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok
a 21,00 m2 k umístění stávající kůlny za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další
výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-139/4
p. p.
, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 200,00 m2) v k. ú. Voletiny na dobu
2
neurčitou panu
, z toho 71,00 m k údržbě pozemku a 129,00 m2 jako manipulační plochu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2018-140/4
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p.
(1/6 z 1 510,00 m2) v k. ú.
Horní Staré Město, uzavřené s panem
dohodou ke dni 31.03.2018,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(1/6 z 1 510,00 m2) v k. ú. Horní Staré
Město na dobu určitou 5 let panu
, z toho 245,00 m2 k zahrádkářským účelům za ná2
2
jemné ve výši 3,00 Kč/m /rok a 6,00 m k umístění stávající pergoly za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-141/4
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem části p. p.
(cca 360,00 m2) v k. ú.
Poříčí u Trutnova, uzavřené s paní
dohodou ke dni 31.03.2018,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 360,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let paní
, z toho 356,00 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 další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.

Stránka 8 z 22

RM_2018-142/4
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 63,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou paní
jako zázemí u domu za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
RM_2018-143/4
p. p. 282/8 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 282/8 (cca 90,00 m2), část p. p. 636/5
(cca 47,00 m2), část p. p. 1136 (cca 12,00 m2) a část p. p. 1510/13 (cca 28,00 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova na dobu určitou do 30.06.2018 Ředitelství silnic a dálnic ČR jako manipulační plochu
a dočasné staveniště (stavební buňka apod.) za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2018-144/4
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 18,00 m2) v k. ú. Trutnov Ing.
za kupní
2
cenu ve výši 1.600,00 Kč/m jako manipulační pás pro údržbu oplocení. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-145/4
p. p.
, k. ú. Kohoutov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 6 166,00 m2) v k. ú. Kohoutov manž.
za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 200,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
RM_2018-146/4
st. p. 325 a p. p. 1952/1, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup st. p. 325 (59,00 m2) a p. p. 1952/1 (10 873,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník za cenu
dle znaleckého posudku ve výši 517.700,00 Kč s tím, že náklady spojené s převodem hradí kupující.
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POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-147/4
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 11,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou manž.
jako manipulační plochu (pozemek pod schodištěm) za nájemné ve
výši 300,00 Kč/rok.
RM_2018-148/4
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 40,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 31.03.2022 panu
, z toho 31,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok
2
a 9,00 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_2018-149/4
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 368/2 (cca 185,00 m2) v k. ú. Oblanov na dobu určitou 5 let MUDr.
k zajištění přístupu na p. p.
a k údržbě pozemku za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok. Pozemek nebude využíván k příjezdu a odstavování vozidel.
RM_2018-150/4
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 15,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou 5 let panu
k umístění prodejního stánku (trafika) za nájemné ve výši 400,00 Kč/m2/rok.
RM_2018-151/4
p. p. 149/8, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 149/8 (60,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Dolní Promenáda, společnosti STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o., k umístění dvou stavebních buněk za účelem výstavby
AB BSSHOP na p. p. 2472/1, k. ú. Trutnov, na dobu určitou, a to od 01.03.2018 do 31.12.2018 za
nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-152/4
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul.
, paní
(STUDIO BYTOVÉHO TEXTILU), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.03.2018
do 28.02.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
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RM_2018-153/4
st. p. , k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p.
(2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul.
, PaedDr.
(CESTOVNÍ
KANCELÁŘ LADA), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.03.2018 do
28.02.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-154/4
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul.
, paní
(PAPÍRNICTVÍ), k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 01.03.2018 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) v k. ú. Trutnov v termínu od 02.01.2018 do 28.02.2018
2
ve výši 3,00 Kč/m /den.
RM_2018-155/4
p. p. 1177/13, k. ú. Horní Staré Město
rada města
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1177/13 (cca 4,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město společnosti Dřevocentrum
CZ, a. s., k umístění reklamní plachty na plotě.
RM_2018-156/4
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 500,00 m2) v k. ú. Trutnov panu
účelům.

k zahrádkářským

RM_2018-157/4
p. p. 150/4, k. ú. Trutnov
rada města
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 150/4 (cca 40,00 m2) v k. ú. Trutnov společnosti 3P EKONOM s. r. o., ke zřízení přístupové cesty k budoucí provozovně.
RM_2018-158/4
p. p.
, k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výpověď manž. Ing.
z nájemní smlouvy č.
na pronájem části
p. p.
(28,00 m2) v k. ú. Trutnov s tříměsíční výpověďní lhůtou, tj. k 30.04.2018.
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POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2018-159/4
p. p. 575, k. ú. Oblanov
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. 575 v k. ú. Oblanov
v celkovém rozsahu cca 184,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2018-160/4
p. p. 312/1, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
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. 312/1 v k. ú. Bohuslavice nad Úpou v celkovém rozsahu cca 2,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2018-161/4
p. p.
, k. ú. Oblanov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene k panující st. p.
a p. p.
v k. ú. Oblanov v majetku
manž.
spočívajícího v právu uložení a provozování zemního kabelového vedení NN na části p. p.
k. ú. Oblanov v celkovém rozsahu cca 8,00 m2. Jednotková
2
cena činí 33,33 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávnění.
RM_2018-162/4
p. p. 1998/4 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího
v právu uložení a provozování plynárenského zařízení na části p. p. 1998/4, p. p. 2065/9,
p. p. 2074/6, p. p. 2074/7 a p. p. 2074/9 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 779,00 m2. Jednotková
cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
RM_2018-163/4
p. p. 2654 a další, 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. 2654, p. p. 261/1
a st. p. 8 v k. ú. Starý Rokytník v celkovém rozsahu cca 20,00 m2. Jednotková cena činí
33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM 2018-164/4
(odepsání pohledávky –
)
rada města
bere na vědomí
*01.01*
zánik pohledávek:
− ve výši 16.638,00 Kč s příslušenstvím, tvořeným náklady soudního řízení ve výši 7.790,00 Kč
(Ro 2376/2002-7),
− ve výši 1.094,00 Kč s příslušenstvím, tvořeným náklady soudního řízení ve výši 5.100,00 Kč
(36 Ro 2472/2003-6),
vůči dlužníkovi paní
za byt
, z důvodu úmrtí dlužníka
a zastavení dědického řízení z důvodu, že zůstavitelka zanechala pouze majetek nepatrné hodnoty.
RM_2018-165/4
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na holobyt (
)
rada města
souhlasí
*01.01*
s prodloužením nájemní smlouvy na holobyt
, o vel. 0 + 1, panu
, trv. bytem
, na dobu určitou od 26.03.2018 do 25.09.2018.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2018-166/4
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Krakonošovo nám. 129 oprava dvou bytů“ – výsledek výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Krakonošovo nám. 129 oprava dvou bytů” rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče
, s nabídkovou cenou 1.235.076,00 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy o dílo
s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, zejména tedy oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách.
RM_2018-167/4
Pult centralizované ochrany
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu v mandátní smlouvě č. 63/02/TU (objednatel Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816,
IČ 64201139). Změna spočívá v přenosu zpráv na PCO, místo telefonní linky je přenos pomocí
radiového vysílače,
*01.02*
změnu v mandátní smlouvě č. 136/06/TU (objednatel Stacionář mezi mosty Trutnov, Náchodská 359, Trutnov, IČ 70153884). Změna spočívá ve změně názvu objednatele. Původní název
Stacionář Náchodská se nahrazuje názvem Stacionář mezi mosty Trutnov. Dále dochází ke změně
ceny za monitorování objektu. Cena se z původní ceny 1.030,00 Kč navyšuje o 260,00 Kč za rozšířený počet detektorů v objektu. Celková cena za monitorování objektu je měsíčně 1.290,00 Kč
(bez DPH). Od 01.03.2018,
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*01.03*
změnu v mandátní smlouvě č. 203/13/TU (objednatel Martin Schliegsbir, Lánov 273, IČ 74007921).
Změna spočívá v čísle popisném sídla společnosti. Nová adresa společnosti je Lánov 345
a v názvu monitorovaného objektu. Původní název Envy Store se mění na Kilpi store a Regatta
shop. Od 01.03.2018.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-168/4
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč) – užívání městských sportovišť ve správě společnosti MEBYS
Trutnov s.r.o.
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 48.200,00 Kč pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z.s.,
IČ 64202844, Krakonošovo nám. 132, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na
refundace nájemného – úhrada výdajů spojených s užíváním zimního stadionu v roce 2018,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, z.s., IČ 64202844, Krakonošovo
nám. 132, Trutnov, v předloženém znění.
RM_2018-169/4
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – užívání městských sportovišť ve správě společnosti MEBYS
Trutnov s.r.o.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 790.100,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace
nájemného – úhrada výdajů spojených s užíváním sportovišť (krytý bazén, tenisový areál) v roce
2018,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 740.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace
nájemného – úhrada výdajů spojených s užíváním městského stadionu (atletický stadion) v roce
2018,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 2.609.735,00 Kč pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na
Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– úhrada výdajů spojených s užíváním městského stadionu (fotbalový stadion) v roce 2018,
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*04.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 125.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397,
Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– úhrada výdajů spojených s užíváním zimního stadionu v roce 2018,
*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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*05.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397,
Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– úhrada výdajů spojených s užíváním krytého bazénu v roce 2018 (plavání MP a tělesně postižených "REJNOCI"),
*05.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*06.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 943.350,00 Kč pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – úhrada
výdajů spojených s užíváním zimního stadionu v roce 2018,
*06.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*07.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 4.680,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace
nájemného – úhrada doplatku refundace nájemného spojeného s užíváním městského stadionu
(atletický stadion) v roce 2017,
*07.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2018-170/4
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 1.162.936,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace
nájemného – úhrada výdajů spojených s užíváním kuželny v roce 2018 (výdaje spojené s úhradou
nájemného, energií, nákupem úklidových předmětů, úklidových a čisticích prostředků),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, v předloženém znění.
RM_2018-171/4
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč) – Benjamings clan, z.s.
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč pro Benjamings clan, z.s., IČ 04776992, Petříkovice 87,
541 01 Chvaleč, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s nahráním skladby "Fairytale of New York" a natočením vánočního videoklipu k této písni v roce 2017,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Benjamings clan, z.s., IČ 04776992, Petříkovice 87, 541 01 Chvaleč,
dle upraveného znění.
RM_2018-172/4
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) – Trutnov – město draka
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 1.500.000,00 Kč pro Trutnov – město draka, IČ 26670003, Železničářská 507, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
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11.12.2017, tj. na úhradu výdajů spojených s pořádáním dračích slavností „Už ho nesou!“ a „Sundávání draka“ v letech 2019, 2020 a 2021,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Trutnov – město draka, IČ 26670003, Železničářská 507, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 1.704.000,00 Kč pro Trutnov – město draka, IČ 26670003, Železničářská 507, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
11.12.2017, tj. úhrada výdajů spojených s provozem Galerie Draka a mzdových výdajů v letech
2019, 2020 a 2021,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Trutnov – město draka, IČ 26670003, Železničářská 507, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2018-173/4
Spoluúčast na financování projektu „REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ S UMĚLÝM
POVRCHEM“ v areálu Na Lukách
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí úmysl podání žádosti MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov,
o poskytnutí podpory na projekt „REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM“ v areálu Na Lukách z dotačního titulu MŠMT pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819,
Na Lukách 466, Trutnov,
*02.01*
schválit předběžně poskytnutí dotace v rámci dofinancování zbylé části projektu „REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM“ v areálu Na Lukách pro MFK Trutnov,
z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne
20.01.2018, a to rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem v areálu Na Lukách, Trutnov.
RM_2018-174/4
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 580.000,00 Kč pro Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s.,
IČ 05146828, Veleslavínova 66, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti
ze dne 06.02.2018, tj. na částečnou úhradu výdajů souvisejících s provozováním a zajištěním služeb centra pro podporu malých a středních firem v Trutnově (služby lektorů a mentorů, organizace
a provoz pracovních oborových skupin, školení pro podnikatele, administrativní činnosti, chod centra, drobné vybavení, nájem a údržba, marketing, propagace, komunikace centra a jeho aktivity,
projekty a aktivity spojené s hlavními účely centra, dohody konané mimo pracovní poměr, jak na
zajištění administrativního chodu a údržbu, tak na lektory, účast a pořádání přednášek, workshopů
apod.) v roce 2018,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s., IČ 05146828, Veleslavínova 66, Trutnov, v předloženém znění.
RM_2018-175/4
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 5
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změny rozpočtu města Trutnova na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 5.
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RM_2018-176/4
Rozpočet města Trutnova na rok 2018
rada města
bere na vědomí
*01.01*
návrh rozpočtu města na rok 2018.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit „Rozpočet města Trutnova na rok 2018“ v předloženém znění,
*02.02*
schválit závazné ukazatele uvedené v návrhu rozpočtu města na rok 2018.
RŮZNÉ
RM_2018-177/4
VZ "Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Národní" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Zhotovení projektové
dokumentace na rekonstrukci ulice Národní“, systémové č. VZ: P18V00000012,
*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, pan Raimund Gloss
a Ing. Lucie Novotná,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, pan Michal Šubrt, Ing. Miroslav
Franc, pan Raimund Gloss 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.
RM_2018-178/4
VZ "Údržba mostu – Novodvorský most přes Úpu TRU-11" – zadávací podmínky
rada města
souhlasí
*01.01*
s vypsáním výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Údržba mostu – Novodvorský
most přes Úpu TRU-11“, systémové č. VZ: P18V00000015,
*01.02*
se zadávacími podmínkami k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
s okruhem dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
se jmenováním komise pro otevírání obálek ve složení:
členové: Ing. Lumír Labík, pan Richard Beran, paní Kateřina Racková,
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náhradníci: Ing. Jakub Kábrt, paní Veronika Šveráková, paní Monika Vídeňská,
*01.05*
se jmenováním hodnotící komise ve složení:
členové: Ing. Hana Horynová, Mgr. Pavel Káňa, pan Michal Šubrt, paní Kateřina Racková,
Ing. Lumír Labík,
náhradníci: Mgr. Tomáš Hendrych, MgA. Libor Kasík, Bc. Martin Mečíř, Ing. David Jelínek, pan
Richard Beran,
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.
RM_2018-179/4
Stacionář mezi mosty Trutnov – smlouva o výpůjčce
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o výpůjčce vybavení pořízeného v rámci projektu "Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené v Trutnově" spolufinancovaného v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu, Stacionáři mezi mosty Trutnov.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce se Stacionářem mezi mosty Trutnov v předloženém znění v termínu do 28.02.2018.
Termín: 28.02.2018
RM_2018-180/4
Projekt Města Trutnov a města Świdnica – Turistika – věc společná
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit podání žádosti o dotaci na projekt Turistika – věc společná, dále jen „projekt“ v Programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020, dále jen „program“,
*01.02*
schválit vyčlenění finančních prostředků na předfinancování výdajů trutnovské části projektu, dotačně nekrytých uznatelných výdajů, to vše v souhrnné výši 4.000.000,00 Kč,
*01.03*
schválit podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu s požadavky programu s partnerem
projektu Gminou Miejskou Świdnica.
RM_2018-181/4
VZ "Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci bazénu Letního koupaliště Trutnov" – schválení výsledku výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci bazénů Letního koupaliště Trutnov“, systémové č. VZ: P18V00000013, konkrétně účastníka
č. 1 – CODE spol. s r.o., Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice, IČ 49286960, nabídková cena
349.690,00 Kč včetně DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách.
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RM_2018-182/4
Žádost o bezplatné použití znaku a loga města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím znaku města Trutnova na propagační materiál k akci „Pivofest“, která se
bude konat 09.06.2018,
*01.02*
s bezplatným použitím městského znaku v kronice spolku Klubu důchodců Trutnov,
*01.03*
s bezplatným použitím loga města na reklamních materiálech v souvislosti s pořádáním mezinárodní sportovní akce – Světový pohár FIS Masters Cup 2018.
RM_2018-183/4
VZ „Dodávka tonerů a spotřebního materiálu pro tisková zařízení a zápůjčka tiskových zařízení pro MěÚ Trutnov“ – schválení výsledku výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Dodávka tonerů a spotřebního materiálu pro
tisková zařízení a zápůjčka tiskových zařízení pro MěÚ Trutnov“, systémové číslo VZ:
P17V00000157, konkrétně účastníka č. 2 – Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 17, 702 00 Ostrava, IČ 26843935, nabídková cena 976.563,17 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 17, 702 00 Ostrava, IČ 26843935,
2. AB plus CZ s.r.o., Za Elektrárnou 419/1b, 170 00 Praha 7, IČ 25168860,
3. DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 26012162.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění uzavření rámcové smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících,
vyjma samotné rámcové smlouvy, zejména tedy oznámení o výběru dodavatele,
*02.02*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, pro případ, že by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít rámcové smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele.
RM_2018-184/4
Kulturní cena města Trutnova za rok 2017
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
udělit Kulturní cenu města Trutnova Mgr. Zdislavě Holomíčkové za celoživotní pedagogickou činnost na Základní umělecké škole Trutnov v oblasti výtvarného umění, za pozitivní vliv na generace
žáků a úspěšný projekt „Krajina domova a její příběhy“.
RM_2018-185/4
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o nočním klidu, dle předloženého návrhu.
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RM_2018-186/4
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
zvolit uvedené osoby přísedícími Okresního soudu v Trutnově:

RM_2018-187/4
Stanovy Svazku obcí Východní Krkonoše – dodatek č. 5
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dodatek č. 5 ke stanovám dobrovolného svazku obcí „Svazek obcí Východní Krkonoše“,
který umožní členům svazku zajištění role pověřence GDPR prostřednictvím svazku, dle jejich potřeb.
RM_2018-188/4
Autoprovoz
rada města
bere na vědomí
*01.01*
organizační opatření č. 01/2018 Používání motorových vozidel a zajištění dopravy.
pověřuje
*02.01*
tajemníka MěÚ uzavíráním smluv o užívání služebních vozidel starostou, místostarosty, zaměstnanci města Trutnova zařazenými do městského úřadu, a strážníky Městské policie Trutnov k soukromým účelům.
ukládá
*03.01*
ředitelům příspěvkových organizací města upravit vnitřní předpis organizace řešící užívání služebních vozidel v souladu se zřizovací listinou organizace a vnitřním předpisem města č. 01/2018 Používání motorových vozidel a zajištění dopravy a předložit k projednání Radě města Trutnova do
31.03.2018.
Termín: 31.03.2018
RM_2018-189/4
Sociální služby – dotace z rozpočtu na rok 2018
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 1.410.000,00 Kč pro Most k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03
Trutnov 3, IČ 25915720, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti a stanovený
zvláštním právním předpisem, tj. na činnost v oblasti sociálních služeb – zajištění provozu azylového domu pro ženy, matky s dětmi a pro otce s dětmi,
*01.02*
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2018 mezi městem Trutnovem
a Mostem k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3, IČ 25915720, dle předloženého návrhu.
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RM_2018-190/4
Stacionář – aktualizace ceníku služeb
rada města
schvaluje
*01.01*
změny v Ceníku služeb poskytovaných Stacionářem mezi mosty Trutnov, a to s účinností od
01.03.2018, dle předloženého návrhu.
RM_2018-191/4
Přijetí účelového finančního daru ZŠ Náchodská
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 2.002,00 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 01.03.2018 do 29.06.2018, a to ve prospěch jednoho nezletilého žáka obdarovaného.
RM_2018-192/4
Zpráva za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací
rada města
bere na vědomí
*01.01*
zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2017 na
Městském úřadě Trutnov.
RM_2018-193/4
Sportovní cena města Trutnova za rok 2017
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
udělit sportovní ceny města Trutnova za rok 2017 dle upraveného návrhu.
RM_2018-194/4
Zástupci města v obchodních společnostech
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
navrhnout Mgr. Tomáše Hendrycha jako zástupce města ke znovuzvolení za člena představenstva
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., pro další funkční období,
*01.02*
navrhnout Ing. Hanu Horynovou jako zástupkyni města ke znovuzvolení za členku dozorčí rady
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., pro další funkční období.
RM_2018-195/4
Nařízení města Trutnova č. 1/2018 – tržní řád
rada města
schvaluje
*01.01*
vydání Nařízení města Trutnova č. 1/2018 – tržní řád, na základě ustanovení § 18 odst. 1 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění a v souladu
s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
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RM_2018-196/4
Smlouva o spolupráci – sběr a převzetí textilního odpadu
rada města
schvaluje
*01.01*
„Smlouvu o spolupráci“ se společností DIMATEX, spol. s r. o., jejímž předmětem je sběr a převzetí
textilního odpadu od občanů města, v předloženém znění.
pověřuje
*02.01*
Ing. Kasperovou, vedoucí Odboru životního prostředí, zajištěním podepsání „Smlouvy o spolupráci“ se společností DIMATEX, spol. s r. o., jejímž předmětem je sběr a převzetí textilního odpadu od
občanů města.
bere na vědomí
*03.01*
žádost Diakonie Broumov, sociální družstvo, o znovuzvážení rozhodnutí o vypovězení smlouvy ze
dne 18.12.2017 (usnesení RM_2017-1358/23) a odpověď na tuto žádost.
RM_2018-197/4
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 05.03.2018 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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