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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-231/6
Národní čp. 199 (kancelář č. 3)
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 199 Národní ul. v Trutnově, umístěné ve
3. NP o celkové výměře 18,20 m2 (kancelář č. 3) s paní Evou Hrubou, bytem Pražská 390, Trutnov, dohodou ke dni 31.03.2018 z rodinných důvodů.
souhlasí
*02.01
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 199 Národní ul. v Trutnově, umístěné ve 3. NP o celkové výměře 18,20 m2 (kancelář č. 3) 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.
RM_2018-232/6
Jihoslovanská čp. 33
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výpověď Ing. Janky Magové z nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 33 Jihoslovanská ul.
v Trutnově, číslo nájemní smlouvy 201 602. Výpovědní doba uplyne dne 01.06.2018.
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souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 33 Jihoslovanská ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 10,40 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 02.06.2018.
RM_2018-233/6
kaple Svaté Tekly v obci Babí (výpůjčka)
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku pozemku st. p. 129/1, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez čp./č. e. (kaple
Svaté Tekly), v Trutnově, v k. ú. Babí, Spolku občanů Babí, z.s., IČ 22713174, se sídlem Babí 137,
541 02 Trutnov, na dobu určitou od 21.03.2018 do 16.04.2018. Náklady za služby spojené s užíváním prostor hradí půjčitel.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru výpůjčky pozemku st. p. 129/1, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez čp./č. e. (kaple Svaté Tekly), v Trutnově, v k. ú. Babí, Spolku občanů Babí, z.s.,
IČ 22713174, se sídlem Babí 137, 541 02 Trutnov, na dobu určitou od 17.04.2018 do 14.05.2018.
Náklady za služby spojené s užíváním prostor hradí půjčitel.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-234/6
Bulharská čp. 141
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 201 304 na prostory sloužící podnikání v čp. 141 Bulharská ul.
v Trutnově s paní Marcelou Abrahámovou Hrychovou, IČ 65699378, k 31.03.2018 z důvodu převodu nájemní smlouvy na paní Šárku Mikyskovou, IČ 06830986,
*01.02*
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 141 Bulharská ul. v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové 57,30 m2 (1 prodejna 28,70 m2, 2 výlohy o celkové výměře 1,70 m2
a 2 sklady 14,70 m2 a 12,20 m2) s paní Šárkou Mikyskovou, IČ 06830986, za nájemné ve výši
117.615,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, na dobu neurčitou, s platností od 01.04.2018, za účelem provozování prodejny ořechů, čajů, koření, bonbónů
a dárkových předmětů. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-235/6
p. p. 159/11, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 159/11 (cca 117,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
panu Pavlu Jandovi a paní Kateřině Mičkové k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené
s převodem hradí kupující. Zveřejnění bude zasláno spol. PRATR a. s.
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RM_2018-236/6
p. p. 1152, p. p. 1143, k. ú. Zlatá Olešnice
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1152 (cca 12,00 m2) a část p. p. 1143 (cca
80,00 m2) v k. ú. Zlatá Olešnice panu Stanislavu Zahálkovi k rozšíření vlastních pozemků. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-237/6
p. p. 2007/3, k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 270 013 na pronájem části p. p. 2007/3 (594,00 m2) v k. ú. Trutnov,
s manž. Ing. Luďkem a Blankou Machovými z důvodu prodeje bytové jednotky 150/3 v domě
čp. 150.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2007/3 (cca 570,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu neurčitou manž. Michalu a Michaele Sedláčkovým, kteří se stali novými vlastníky bytové jednotky 150/3 v domě čp. 150 a stanou se tímto společnými nájemci spolu s ostatními vlastníky bytových jednotek v domě čp. 150.
RM_2018-238/6
p. p. 1562/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1562/1 (cca 20,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let paní Růženě Bartákové k umístění stávající kůlny za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2018-239/6
p. p. 106/1, k. ú. Volanov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 106/1 (cca 120,00 m2) v k. ú. Volanov manž. Milanu a Simoně Matuškovým za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních
pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-240/6
p. p. 1930/36, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 1930/36 (20,00 m2) v k. ú. Trutnov pánům Květoslavu a Bohumilu Vávrovým
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 300,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2018-241/6
p. p. 2843 a další, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2843 (cca 30,00 m2), části p. p. 2744 (cca 27,00 m2), části p. p. 2743
(cca 4,00 m2) a p. p. 2848 (7,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků Lnářská č. p. 597 a 598
v Trutnově za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 300,00 Kč/m 2, jako okapové
a přístupové chodníčky. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-242/6
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2471/7 (cca 96,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek
domu čp. 240 v Trutnově za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 300,00 Kč/m2,
jako okapové chodníčky a zázemí u domu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-243/6
p. p. 1859/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 3615 160 012 na pronájem části p. p. 1859/2 (cca 2,00 m2 pohledové
plochy) v k. ú. Trutnov uzavřené se společností MKT Restaurant City s. r. o., dohodou ke dni
20.03.2018.
RM_2018-244/6
p. p. 2504/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 1014 061 002 uzavřené s paní Jaroslavou Hamplovou H +H na pronájem části p. p. 2504/2 (cca 2,00 m2 pohledové plochy) v k. ú. Trutnov k umístění reklamní tabule
dohodou k 31.03.2018.
RM_2018-245/6
p. p. 267/4, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 267/4 (cca 15,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let paní Ludmile Hálové
k zajištění přístupu na p. p. 268/2 za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2018-246/6
p. p. 2038/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2038/1 (cca 18,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou panu Janu
Puschmannovi k vybudování vjezdu (zámková dlažba) za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok,
*01.02*
ukončení pronájmu části p. p. 2038/1 (5,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město za účelem vybudování
původního sjezdu.
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RM_2018-247/6
p. p. 423, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 423 (199,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou na dobu určitou 5 let panu Stanislavu
Maissnerovi, 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_2018-248/6
p. p. 62/2, k. ú. Voletiny
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 62/2 (cca 200,00 m2) v k. ú. Voletiny na dobu neurčitou panu Josefu Vostřákovi, z toho 71,00 m2 k údržbě pozemku a 129,00 m2 jako manipulační plochu za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
RM_2018-249/6
p. p. 890/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 890/1 (1/6 z 1 510,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou 5 let panu
Ivu Kuhnovi, z toho 245,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok
a 6,00 m2 k umístění stávající pergoly za nájemné ve výši 20,00 Kč/m 2/rok s tím, že jakákoliv další
výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-250/6
p. p. 187/7, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 187/7 (cca 360,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let paní Aleně Čapkové, 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.
RM_2018-251/6
p. p. 1562/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1562/1 (cca 63,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou paní Anně
Zedníčkové jako zázemí u domu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2018-252/6
p. p. 282/8 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 282/8 (cca 90,00 m2), části p. p. 636/5 (cca 47,00 m2), části p. p. 1136
(cca 12,00 m2) a části 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.
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RM_2018-253/6
p. p. 2275/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2275/1 (cca 4,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Na Lukách, společnosti LEVNÝ
SPORT s. r. o., k vystavení zboží před obchodem na dobu určitou, a to od 01.05.2018 do
30.04.2019 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2018-254/6
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, paní Eleně Krátké k umístění
reklamního stojanu typu „A“ (VINOTÉKA EL GALLINERO), na dobu určitou, a to od 01.04.2018 do
31.03.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-255/6
p. p. 150/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 150/1 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, panu Eduardu Bednaříkovi
(RESTAURACE POD LÉKÁRNOU), k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od
01.04.2018 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. 150/1 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov
v termínu od 01.02.2018 do 31.03.2018 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2018-256/6
p. p. 2143, k. ú. Horní Staré Město a další
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení výpůjčky k částem p. p. 2143, p. p. 2059, p. p. 933/20 v k. ú. Horní Staré Město, k částem p. p. 2190/4, p. p. 2198/4, p. p. 2090/9, p. p. 237/25, p. p. 2567/1, p. p. 2343/4, p. p. 1515/12,
p. p. 722/2 v k. ú. Trutnov a k části p. p. 184/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova se společností Diakonie
Broumov, sociální družstvo, a to dohodou ke dni 14.04.2018. Pozemky byly vypůjčeny za účelem
umístění kontejnerů na sběr použitého textilu.
RM_2018-257/6
p. p. 2038/1, k. ú. Horní Staré Město, p. p. 478 a další, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení věcného břemene na části p. p. 2038/1 v k. ú. Horní Staré Město a části p. p. 478,
p. p. 29/1, p. p. 561/1 a p. p. 25/4 v k. ú. Dolní Staré Město k panující p. p. 84/3 v k. ú. Horní Staré
Město, spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky v celkovém
rozsahu 101,00 m2. Jednotková cena činí 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí stavebník, tj. pan Jan Puschmann.
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RM_2018-258/6
p. p. 2242/5, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene k panující p. p. 409/2 a p. p. 409/3 v k. ú. Trutnov v majetku
manž. Vladimíra a Ing. Bc. Aleny Zahradníkových spočívajícího v právu uložení a provozování
kanalizační přípojky na části p. p. 2242/5 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 7,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2018-259/6
st. p. 4718, k. ú. Trutnov
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, skříně na budově, na st. p. 4718
v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 567,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-260/6
Dělnická čp. 153 (žádost o rozšíření nájmu bytu)
rada města
souhlasí
*01.01*
s rozšířením předmětu nájemní smlouvy na byt Dělnická čp. 153, č. b. 11, 2. podlaží, o vel. 0 + 1,
kde nájemce je pan Pavel Pokorný, o sklepní prostor vel. 4,09 m2. Měsíční nájemné bude tedy
nově ve výši 728,00 Kč.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2018-261/6
MEBYS Trutnov s.r.o. – „Rozpočet správy a údržby domů obhospodařovaných MEBYSem
Trutnov s.r.o.“ pro rok 2018
rada města
schvaluje
*01.01*
předložený „Rozpočet správy a údržby domů obhospodařovaných MEBYSem Trutnov s. r. o.“ pro
rok 2018.
RM_2018-262/6
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Opravy Letní koupaliště 2018” – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Opravy Letní koupaliště 2018“,
*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 ve složení: Ing. Petr Gaisler, Ing. Jiří Drašar, pan Jan Maršík a náhradnice paní
Kateřina Konrádová, k otevření obálek s nabídkami,
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*01.05*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Radek Hojný, Ing. Petr Gaisler, Ing. Ivo
Petera, pan Jan Maršík a náhradník Ing. Jiří Drašar,
k provádění běžných úkonů v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k hodnocení nabídek,
k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti
účastníků výběrového řízení a k posouzení, zda jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní
důvody vyloučení účastníků výběrového řízení, to vše včetně všech úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že u účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků výběrového řízení navržených komisí k vyloučení
z účasti ve výběrovém řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny obligatorní důvody
k jejich vyloučení z účasti ve výběrovém řízení.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele MEBYS Trutnov s.r.o., k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2018-263/6
MEBYS Trutnov s.r.o. – Znalecký posudek 3243 – 23/18 společnosti KRESTON A&CE Consulting s.r.o.
rada města
schvaluje
*01.01*
postup, jak naložit s nepotřebným movitým majetkem a souhlasí se znaleckým posudkem 3243
– 23/18 společnosti KRESTON A&CE Consulting s.r.o., o stanovení hodnoty vybraného movitého
majetku – sestava překážek skateparku.
RM_2018-264/6
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava podloubí Palackého čp. 77, 79 a 80, Trutnov” – zadávací
podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava podloubí Palackého čp. 77,
79 a 80, Trutnov”,
*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 ve složení: Ing. Petr Gaisler, Ing. Jiří Drašar, pan Jan Maršík a náhradníka paní
Kateřinu Konrádovou, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Radek Hojný, Ing. Petr Gaisler, Ing. Ivo
Petera, pan Jan Maršík a náhradníka Ing. Jiří Drašar,
k provádění běžných úkonů v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k otevření obálek s nabídkami, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení a k posouzení, zda jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní důvody vyloučení účastníků výběrového řízení, to vše včetně všech
úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že u účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků výběrového řízení navržených komisí k vyloučení z účasti ve výběrovém řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny
obligatorní důvody k jejich vyloučení z účasti ve výběrovém řízení.
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pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele MEBYS Trutnov s.r.o., k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2018-265/6
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Pumptrack Trutnov” – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu “Pumptrack Trutnov”,
*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 ve složení: Ing. Petr Gaisler, Mgr. Radek Horák, pan Jan Maršík a náhradníka
Ing. Jiřího Drašara, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Radek Hojný, Ing. Petr Gaisler,
Mgr. Radek Horák, pan Jan Maršík a náhradníka Ing. Ivo Petery,
k provádění běžných úkonů v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k otevření obálek s nabídkami, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení a k posouzení, zda jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní důvody vyloučení účastníků výběrového řízení, to vše včetně všech
úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že u účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků výběrového řízení navržených komisí k vyloučení z účasti ve výběrovém řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny
obligatorní důvody k jejich vyloučení z účasti ve výběrovém řízení.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele MEBYS Trutnov s.r.o., k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2018-266/6
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 navýšení ceny za monitorování objektu. Cena se z původní ceny
800,00 Kč navyšuje o 230,00 Kč za přenos zpráv na PCO pomocí radiového vysílače. Celková
cena za monitorování objektu je měsíčně 1.030,00 Kč (bez DPH) od 01.04.2018.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-267/6
Schválení účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací a výsledků hospodaření za
rok 2017
rada města
schvaluje
*01.01*
účetní závěrky příspěvkových organizací města Trutnova ke dni 31.12.2017,
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*01.02*
výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 a jejich rozdělení do fondů dle přiloženého návrhu.
souhlasí
*02.01*
s převodem prostředků z rezervních fondů organizací Mateřská škola, Trutnov a Základní škola,
Trutnov, Komenského 399, do fondů investic ve výši dle požadavku organizací.
RM_2018-268/6
Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací (paní Ireně Vondráčkové, panu Romanu
Bélovi)
rada města
stanovuje
*01.01*
plat panu Romanu Bélovi, řediteli Pečovatelské služby Trutnov a paní Ireně Vondráčkové, ředitelce
Domova pro seniory Trutnov s účinností od 01.04.2018 ve výši dle předloženého návrhu.
RM_2018-269/6
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč) – Rýbrcoul – duch hor, z.s.
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Rýbrcoul – duch hor, z.s., IČ 06624171, Pampelišková 508, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – úhrada výdajů spojených s pořádáním kulturní akce „Rýbrcoul – duch hor“ a výdajů spojených s natočením
propagačního spotu akce v roce 2018,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu Rýbrcoul – duch hor, z.s., IČ 06624171, Pampelišková 508, Trutnov, dle
předloženého znění.
RM_2018-270/6
Přijetí dotace pro mikroprojekt "Sportovní olympiáda nezná hranic"
rada města
schvaluje
*01.01*
přijetí dotace z EFRR na mikroprojekt „Sportovní olympiáda nezná hranic“, dále jen „projekt“, ve
výši maximálně 14.454,25 EUR (367.860,66 Kč ke dni 13.03.2018),
*01.02*
realizaci projektu v plném rozsahu dle podané žádosti.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace se
Správcem Fondu v termínu do 30.05.2018.
Termín: 30.05.2018
RM_2018-271/6
Přijetí dotace pro mikroprojekt "Města odletů – Świdnica a Trutnov"
rada města
schvaluje
*01.01*
přijetí dotace z EFRR na mikroprojekt „Města odletů – Świdnica a Trutnov“, dále jen „projekt“, ve
výši maximálně 23.769,00 EUR (604.921,00 Kč ke dni 13.03.2018),
*01.02*
realizaci projektu v plném rozsahu dle podané žádosti.
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ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace se
Správcem Fondu v termínu do 30.05.2018.
Termín: 30.05.2018
RM_2018-272/6
Nabídka nepotřebného majetku a jeho prodej
rada města
schvaluje
*01.01*
převzetí nepotřebného majetku nabízeného příspěvkovou organizací města Turistickým informačním centrem Trutnov, Krakonošovo nám. 72, 541 01 Trutnov (dále jen „organizace“), a to osobního
vozidla Škoda Octavia, RZ 2H4 0121,
*01.02*
prodej vozidla prostřednictvím aukčního portálu AUKRO za vyvolávací cenu 70.000,00 Kč; v případě, že nebude vozidlo za tuto cenu prodáno, bude nabízeno opakovaně na tomto aukčním portálu za cenu o 5.000,00 Kč nižší, než bylo neúspěšně nabízeno, před snížením ceny by bylo nabízeno přímo k prodeji za vyvolávací cenu z předchozí nabídky.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění prodeje osobního vozidla Škoda
Octavia, RZ 2H4 0121.
RM_2018-273/6
Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění uměleckého díla s názvem „Umělecké dílo Stará radnice“ – schválení soutěžních podmínek a vypsání soutěže
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění uměleckého díla s názvem „Umělecké dílo Stará
radnice“, systémové číslo VZ: P17V00000060, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek,
*01.02*
text soutěžních podmínek včetně příloh dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh účastníků k obeslání dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování členů a náhradníků členů poroty pro posouzení a vyhodnocení soutěžních návrhů dle
předloženého návrhu.
RM_2018-274/6
Aktivity k výročí 25 let „Trutnov město elektrotechniky“
rada města
souhlasí
*01.01*
se záštitou města nad aktivitami k výročí 25 let „Trutnov město elektrotechniky“,
*01.02*
s použitím loga města Trutnova na propagačních materiálech v rámci kampaně k výročí 25 let
„Trutnov město elektrotechniky“.
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RM_2018-275/6
Dohoda o spolupráci s Městskou dechovou hudbou Krakonoška
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření dohody o spolupráci s Městskou dechovou hudbou Krakonoška, IČ 70801380, spolkem,
se sídlem Mánesova 370, Trutnov, (dále jen „spolek“), jež je uzavírána za účelem pokračování
spolupráce mezi městem Trutnovem a spolkem.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění uzavření rámcové dohody se spolkem.
RM_2018-276/6
Trutnovský den pro rodinu – logo, znak a záštita
rada města
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím loga a znaku města Trutnova realizátory 2. ročníku akce „Trutnovský den
pro rodinu“, která se uskuteční v pátek 18.05.2018, od 09:00 do 17:00 hodin, na Krakonošově náměstí a ve Staré radnici, dle předloženého návrhu,
*01.02*
s poskytnutím záštity města Trutnova nad výše uvedenou akcí.
RM_2018-277/6
Stacionář – doplnění ceníku služeb
rada města
schvaluje
*01.01*
doplnění Ceníku služeb poskytovaných Stacionářem mezi mosty Trutnov, a to s účinností od
20.03.2018, dle předloženého návrhu.
RM_2018-278/6
Zápis k PŠD na školní rok 2018/2019
rada města
bere na vědomí
*01.01*
místo a dobu zápisu k povinné školní docházce (do prvního ročníku základního vzdělávání) na
školní rok 2018/2019 v základních školách zřizovaných městem Trutnovem,
*01.02*
splnění povinnosti Městského úřadu Trutnov v souvislosti s ustanovením § 36 odst. 8 zákona
č. 561/2004 Sb., v platném znění.
RM_2018-279/6
Místní akční plán Trutnovsko
rada města
souhlasí
*01.01*
s dokumentem Místní akční plán Trutnovsko, pro území správního obvodu ORP Trutnov a obce
Čermná, dle předloženého návrhu.
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RM_2018-280/6
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
rada města
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 28.02.2018 k podaným žádostem o umístění v domech s pečovatelskou službou (DPS) a ke změnám na pořadníku žadatelů dle předloženého návrhu,
*01.02*
aktuální podobu pořádníku žadatelů o umístění v DPS dle předloženého návrhu.
RM_2018-281/6
Prodej na veřejném prostranství
rada města
povoluje
*01.01*
panu Šándoru Havránovi od 19.03.2018 do 31.03.2018 prodej pomlázek a jarních květin na Horské ulici (před prodejnou OD ELMONT).
ukládá
*02.01*
Ing. Kopeckému, vedoucímu Živnostenského odboru MěÚ, informovat žadatele o rozhodnutí rady
města.
Termín: 21.03.2018
RM_2018-282/6
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na úterý 03.04.2018 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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