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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-283/7
Jihoslovanská čp. 31
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 31 v ul. Jihoslovanská
v Trutnově, umístěné v 1. NP o výměře 7,74 m2 (1 místnost) paní Haně Mádlové, IČ 72875356, na
dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení
prodejny se specializovaným zbožím (výrobky proutěné, slaměné, ze šustí, dřevěné, vlastní
aranžmá, dárky). 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.
RM_2018-284/7
Bulharská čp. 57
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 57 v ul. Bulharská
v Trutnově, umístěné v 1. NP a suterénu o celkové výměře 110,20 m2 (1. NP: 1 prodejna 39,30 m2,
2 výlohy o celkové výměře 2,50 m2, 1 kancelář 7,70 m2, 1 ateliér 29,50 m2, sklad 3,70 m2, 1 schodiště 5,50 m2, 1 soc. zařízení 3,00 m2, suterén: sklad 19,00 m2) společnosti FOTOGOLD s. r. o.,
IČ 27462960, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem provozování prodejny foto-kino a ateliéru. 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.
RM_2018-285/7
Palackého čp. 105
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 105 Palackého ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 46,60 m2 (1 prodejna 16,30 m2, 1 výloha 0,60 m2,
1 sklad 10,80 m2, 1 WC 1,00 m2 a část zadní místnosti o výměře 17,90 m2) Ing. Zuzaně Hindrákové, IČ 06966527, do společného nájmu se stávajícím nájemcem Ing. Kateřinou Hindrákovou,
IČ 87941473, za účelem zřízení cukrářské výrobny s výdejem objednávek a případným drobným
prodejem mimo objednávky.
RM_2018-286/7
Lhota čp. 6 (restaurace)
rada města
schvaluje
*01.01*
podání výpovědi nájemní smlouvy č. 201 524 uzavřené s panem Štefanem Horáčkem,
IČ 616761138, který má v pronájmu prostory sloužící podnikání v čp. 6 Lhota v Trutnově (restaurace), o celkové výměře 411,35 m2.
ukládá
*02.01*
společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., zajistit podání výpovědi nájemní smlouvy č. 201 524 v tříměsíční výpovědní době.
Termín: 31.05.2018
souhlasí
*03.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 6 Lhotecká ul. v Trutnově, v části obce Lhota, v k. ú. Lhota u Trutnova, o celkové výměře 411,35 m2 (1 restaurace
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81,70 m2, 1 sál 158,90 m2, 1 jeviště 21,60 m2, 1 přísálí 18,50 m2, 1 šatna 8,80 m2, 1 chodba
13,00 m2, 1 chodba + WC 29,10 m2, 1 WC 10,70 m2, 1 sklep 12,00 m2, 2 místnosti 9,55 m2
a 16,50 m2, 1 výměníková stanice 15,00 m2 a 1 garáž 16,00 m2) spolku Lhota žije z. s.,
IČ 06659888, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem provozování kulturního a restauračního zařízení pro potřeby obyvatel Lhoty. 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. V prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-287/7
Za Řekou čp. 577 (nová loděnice – podnájemní smlouva)
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením podnájemní smlouvy na pozemek st. p. 1458, jehož součástí je stavba občanského
vybavení čp. 577 v ul. Za Řekou (nová loděnice), v Trutnově, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části obce
Poříčí, mezi spolkem TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV z. s., IČ 47462965 a panem Martinem Kynčlem, za účelem konání 3. ročníku akce „Čištění řeky Úpy, dne 21.04.2018 (1 den), za cenu
1.500,00 Kč. Získané prostředky z podnájmu použije spolek TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV z. s., na
údržbu areálu.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-288/7
p. p. 1496/21, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1496/21 (cca 4,00 m2) v k. ú. Trutnov manž. Jiřímu
a Marcele Škodovým jako pozemek pod částí garáže. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-289/7
p. p. 2633/10, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2633/10 (stávající parkovací stání – cca
122,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek Michnova č.p. 804, 805, 806, Trutnov,
jako parkoviště. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
schvaluje
*02.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene na části p. p. 2633/10 (cca 41,00 m 2) v k. ú. Trutnov ve
prospěch města Trutnova za účelem umístění stožáru veřejného osvětlení a uložení a provozování
zemního kabelového vedení veřejného osvětlení. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí povinný.
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RM_2018-290/7
p. p. 147/33, k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 147/33 (cca 30,00 m2) v k. ú. Oblanov manž. Radovanu a Jaroslavě Krieglerovým k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
RM_2018-291/7
p. p. 199/2, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 199/2 (cca 240,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu
neurčitou paní Anetě Mikundové k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok
s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Nájemce
umožní vlastníkovi garáže přístup a příjezd na st. p. 232 přes pronajatý pozemek.
RM_2018-292/7
p. p. 1939/2, k. ú. Horní Staré Město a další
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1939/2 (642,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
k zahrádkářským účelům a část p. p. 204/1 (cca 697,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město Základní
organizaci Českého zahrádkářského svazu, Trutnov 2, k zajištění přístupu na zahrádky a k sečení,
na dobu neurčitou za nájemné ve výši 0,30 Kč/m2/rok.
RM_2018-293/7
p. p. 38/3, st. p. 69, k. ú. Bezděkov u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 38/3 (297,00 m2) a st. p. 69 (26,00 m2) v k. ú. Bezděkov
u Trutnova paní Zuzaně Nenadálové jako pozemek pod vodní elektrárnou a manipulační plochu.
Náklady spojené s převodem hradí kupující. Zveřejnění bude zasláno panu Klusoňovi a paní
Kvasnicové.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2018-294/7
p. p. 933/14, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 933/14 (cca 86,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město Společenství vlastníků
jednotek Rozmarýnová 444-445, Trutnov 4, za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 jako okapové
a přístupové chodníčky. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-295/7
st. p. 17, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 17 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, společnosti SUNNY
ON-LINE, s. r. o. (SMĚNÁRNA), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
14.04.2018 do 13.04.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-296/7
p. p. 2213/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/1 (cca 30,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, společnosti SAMAPA spol. s r. o., k umístění letní předzahrádky (GRAND LUXURY HOTEL) na dobu určitou, a to
od 10.04.2018 do 30.09.2018 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den.
RM_2018-297/7
p. p. 722/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
podání výpovědi společnosti outdoor akzent, s. r. o., z nájemní smlouvy č. 1014061004 na pronájem části p. p. 722/1 v k. ú. Trutnov s tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM_2018-298/7
p. p. 2213/15, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
podání výpovědi společnosti Maronet s.r.o., z nájemní smlouvy č. 017 005 na pronájem části
p. p. 2213/15 v k. ú. Trutnov za účelem umístění hodin, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2018-299/7
p. p. 1/3, k. ú. Voletiny
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 1/3 (cca 200,00 m2) v k. ú. Voletiny, ul. Mentzlova, Základní škole pro žáky se
specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1, za účelem manipulační plochy (uložení materiálu za účelem rekonstrukce oplocení školy) na dobu určitou, a to od 05.04.2018 do 31.08.2018.
RM_2018-300/7
p. p. 137/6 a p. p. 137/7, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch manž. Jiřího a Valerie Košákových spočívajícího
v právu uložení a provozování kanalizační přípojky na části p. p. 137/6 a p. p. 137/7 v k. ú. Horní
Staré Město v celkovém rozsahu 33,00 m2. Jednotková cena činí 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
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RM_2018-301/7
p. p. 379, k. ú. Střítež u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene k panující p. p. 166/3 v k. ú. Střítež u Trutnova v majetku
manž. Jiřího a Sylvy Hýblových spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na
části p. p. 379 v k. ú. Střítež u Trutnova v celkovém rozsahu cca 90,00 m2. Jednotková cena činí
33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-302/7
M. Gorkého čp. 263, č. b. 6 (žádost o přechod nájmu bytu)
rada města
schvaluje
*01.01*
přechod nájmu bytu M. Gorkého čp. 263, o vel. 1 + 3, č. b. 6, 3. podlaží, z nájemce paní Věry Hálkové na pana Jana Svědiroha, bytem Žižkova čp. 476, za měsíční nájemné ve výši 3.194,00 Kč,
kdy nová nájemní smlouva bude uzavřena od 08.03.2018 do 07.03.2020.
RM_2018-303/7
Palackého čp. 79, č. b. 8
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Palackého čp. 79, č. b. 8, 2. podlaží, o vel. 1 + 3, na základě
výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
Palackého čp. 79, č. b. 8, o vel. 1 + 3, standardní byt
Měs. nájemné
1. Petra Zvírotská
8.009,00 Kč
2. Simona Tejchmanová
6.602,00 Kč
3. Helena Piskorová
6.399,00 Kč
4. Kateřina Binková
6.252,00 Kč
5. Petr Fiala
5.111,00 Kč
6. Matina Záplatová, Orazio Del Prete 5.025,00 Kč
7. Lukáš Piskáček
5.000,00 Kč

Délka 1. plat. období
12 měsíců
6 měsíců
14 měsíců
6 měsíců
6 měsíců
7 měsíců
9 měsíců

Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením pana Romana Vejnara a paní Jolany Zvírotské z výběrového řízení na nájem bytu
Palackého čp. 79, č. b. 8, o vel. 1 + 3.
RM_2018-304/7
V. Nezvala čp. 282, č. b. 14
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese V. Nezvala čp. 282, č. b. 14, 5. podlaží, o vel. 1 + 1, na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
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V. Nezvala čp. 282, č. b. 14, o vel. 1 + 1, standardní byt
Měs. nájemné
1. Anatolii Nidzelskyi
3.500,00 Kč
2. Žaneta Macková
3.010,00 Kč
3. Nikola Tauchmanová
3.000,00 Kč
4. Kristýna Linhartová
2.630,00 Kč
5. Lukáš Piskáček
2.300,00 Kč
6. Marie Horáková
1.800,00 Kč

Délka 1. plat. období
14 měsíců
13 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
18 měsíců
24 měsíců

Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy vč. složení nájemného za 1. platební období do tří
týdnů po vyrozumění o přidělení bytu, bude předmětný byt nabídnut dalšímu v pořadí. V případě,
že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si vybral pouze jeden byt.
souhlasí
*02.01*
s vyřazením pana Viktora Vlčka z výběrového řízení na nájem bytu V. Nezvala čp. 282, č. b. 14,
o vel. 1 + 1.
RM_2018-305/7
M. Gorkého čp. 262, č. b. 12
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_2018-306/7
Palackého čp. 80, č. b. 1
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Palackého čp. 80, č. b. 1,
4. podlaží, o vel. 1 + 3 (kuchyň 12,32 m2, 1. pokoj 17,36 m2, 2. pokoj 15,05 m2, 3. pokoj 14,19 m2,
předsíň 9,10 m2 a koupelna + WC 4,20 m2), topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné
3.070,00 Kč.
V bytě je sporák, plynový kotel, bojler a měřidlo 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.
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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MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2018-307/7
Podnájem sportoviště MEBYS Trutnov s.r.o.
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením Smlouvy o podnájmu sportoviště mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a panem
Tomášem Břeněm na dobu neurčitou.
RM_2018-308/7
Pult centralizované ochrany
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu v mandátní smlouvě č. 90/03/TU uzavřené s objednatelem AUTOSTYL a.s., Horská 579,
Trutnov, IČ 24727741, na monitorování objektu skladu materiálu, spočívající v úpravě ceny, která
se od 01.05.2018 stanoví v částce 2.430,00 Kč bez DPH.
RM_2018-309/7
Návrh na řešení škodní události (pan Jakub Řezníček)
rada města
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí náhrady škody ve výši 10.000,00 Kč, kterou uplatňuje pan Jakub Řezníček.
RŮZNÉ
RM_2018-310/7
VZ "Vestavba výtahu v budově Muzea Podkrkonoší" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Vestavba výtahu v budově Muzea Podkrkonoší“, systémové číslo VZ: P18V00000027,
*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 Vlastimil Grof
a Ing. Lucie Novotná,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, PhDr. Vlastimil Málek, Ing. Miroslav
Franc, pan Vlastimil Grof a Ing. Lucie Novotná,
k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení
splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí na prvním
a druhém místě případně dalších tak, aby zadavatel měl k dispozici dvě nabídky uchazečů, s nimiž
lze podepsat smlouvu (bude-li to s ohledem na počet účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů a k rozhodování
o případných námitkách.
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RM_2018-311/7
Soutěž "Trutnovský drak"
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření „Smlouvy o spolupráci“ mezi městem Trutnovem, Centrem inovací a podnikání, z. s.
a Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje při přípravě a realizaci soutěže „Trutnovský drak“ v roce 2018,
*01.02*
text vzorové darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru dle předloženého návrhu.
pověřuje
*02.01*
Mgr. Adamce, starostu města Trutnova, aby rozhodoval o přijetí finančního daru ve prospěch města Trutnova za účelem financování soutěže „Trutnovský drak“ a uzavíral se sponzory darovací
smlouvy dle schváleného vzoru,
*02.02*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje, uzavíráním smluvních vztahů, i formou objednávek, s dodavateli na plnění (i vyšším než 50.000,00 Kč) týkajících se soutěže „Trutnovský drak“, včetně
podpisu těchto smluv, bez předchozího projednání a schválení v PV a RM.
RM_2018-312/7
VZ "Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Národní" – schválení výsledku výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k realizaci veřejné zakázky „Zhotovení projektové dokumentace na
rekonstrukci ulice Národní“, systémové číslo VZ: P18V00000012, konkrétně účastníka č. 2
– Ing. Jan Lahoda, Bílinská 514/8, 190 00 Praha 9-Prosek, IČ 06654720, nabídková cena
193.600,00 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. Ing. Jan Lahoda, Bílinská 514/8, 190 00 Praha 9-Prosek, IČ 06654720,
2. DiK Janák, s.r.o., nábřeží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov-Střední Předměstí,
IČ 62063600.
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_2018-313/7
VZ "Údržba mostu – Novodvorský most přes Úpu TRU-11" – schválení výsledku výběrového
řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Údržba mostu - Novodvorský most přes Úpu
TRU-11“, systémové číslo VZ: P18V00000015, konkrétně účastníka č. 1 – Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ 25253361, nabídková cena
3.776.866,55 Kč bez DPH.
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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 tedy samotné smlouvy, oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách.
RM_2018-314/7
VZ „Nákup osobního automobilu pro Městský úřad Trutnov 2018“ – schválení výsledku výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Nákup osobního automobilu pro Městský úřad
Trutnov 2018“, systémové číslo VZ: P18V00000020, konkrétně účastníka č. 1 – OLFIN Car s.r.o.,
Královédvorská 517, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ 60913312, celková cena k úhradě
168.200,00 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. OLFIN Car s.r.o., Královédvorská 517, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ 60913312,
2. AUTOSTYL a.s., Horská 579, 541 01 Trutnov, IČ 24727741.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, 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. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, 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_2018-315/7
Úplné znění zřizovací listiny
rada města
schvaluje
*01.01*
vydání úplného znění Dodatku č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Společenské centrum
Trutnovska pro kulturu a volný čas.
RM_2018-316/7
Záštita města Trutnova, bezplatné použití městského znaku a loga města
rada města
souhlasí
*01.01*
s poskytnutím záštity města Trutnova nad soutěží „Česko zpívá“ a s bezplatným použitím znaku
města na propagační materiály k soutěži,
*01.02*
s použitím znaku města pro spolek Trutnov-město draka na tiskoviny určené k propagaci trutnovských dračích slavností,
*01.03*
s poskytnutím záštity města Trutnova nad akcí Den zdraví s nemocnicemi Královéhradeckého kraje a s bezplatným použitím loga města na propagačních materiálech spojených s uvedenou akcí.
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RM_2018-317/7
Bezplatné použití loga města
rada města
schvaluje
*01.01*
bezúplatné použití loga města Trutnova organizátorkou STUDENSKÉHO TRUTNOVSKÉHO MAJÁLESU 2018, který se uskuteční dne 11.05.2018 od 08:00 do 24:00, na Krakonošově náměstí.
Logo města Trutnova bude použito na plakáty a bude umístěno před pódiem.
RM_2018-318/7
Dodatek č. 1 ke smlouvě o mobilní aplikaci
rada města
schvaluje
*01.01*
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vytvoření mobilní aplikace CityApp.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění podpisu dodatku.
RM_2018-319/7
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 16.04.2018 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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