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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-320/8
Bulharská čp. 55
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 55 v ul. Bulharská
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 103,69 m2 (prodejna 57,65 m2, 2 výlohy o celkové
výměře 4,05 m2, předsíň 1,37 m2, WC 1,27 m2, sklad 39,35 m2) paní Daně Vladykové,
IČ 79925353, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem provozování prodejny bytového textilu a doplňků. 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.
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RM_2018-321/8
Vývěska ve vestibulu MěÚ
rada města
neschvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 711/15/M uzavřené s panem Josefem Hubkou, IČ 11114100, na vývěsní skříňku ve vestibulu budovy MěÚ, Slovanské nám. čp. 165, Trutnov, dohodou k 30.04.2018,
z důvodu ukončení činnosti v prodejně ORESI.
bere na vědomí
*02.01*
výpověď pana Josefa Hubky, IČ 11114100, z nájmu vývěsní skříňky v Trutnově. Výpovědní doba
uplyne dne 30.06.2018.
souhlasí
*03.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout vývěsní skříňku (o rozměrech 70,00 x150,00 cm, tj.
1,00 m2 pohledové plochy), která je umístěna ve vestibulu budovy MěÚ – Slovanské nám. čp. 165,
Trutnov, naproti výtahu (pravá skříňka), na dobu určitou, 5 let s 3měsíční výpovědní lhůtou.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravu pronajatých prostor k požadovanému způsobu využití
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení tohoto prostoru nájemci uhrazeno.
RM_2018-322/8
kaple Svaté Tekly v obci Babí
rada města
souhlasí
*01.01*
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 15.05.2018 do 28.05.2018.
Náklady za služby spojené s užíváním prostor hradí půjčitel.
NEBYTOVÉ PROSTORY – RŮZNÉ
RM_2018-323/8
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 17.04.2018 do 14.05.2018. Náklady za služby spojené s užíváním prostor hradí půjčitel,
*01.02*
smlouvu o výpůjčce nemovitosti a věcí movitých v předloženém znění.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-324/8
p. p. 127/2, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 127/2 (1 010,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město manž.
Miroslavu a Martině Zilvarovým k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
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RM_2018-325/8
p. p. 2762, p. p. 2763/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2762 (nově dle GP p. p. 2762/2 – 1,00 m2) a část
p. p. 2763/1 (nově dle GP p. p. 2763/4 – 3,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků Slévárenská 606 v Trutnově k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-326/8
p. p. 2198/43, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2198/43 (60,00 m2) v k. ú. Trutnov manž. Vladislavu a Markétě Daleckým k výstavbě garáže. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Zveřejnění
bude zasláno panu Miloslavu Kozákovi.
RM_2018-327/8
p. p. 2607/1, p. p. 2606, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města směnit část p. p. 2607/1 (cca 112,00 m2) ve vlastnictví pana Ladislava Bergera za p. p. 2606 (112,00 m2) ve vlastnictví města Trutnova, vše v k. ú. Trutnov. Směna
proběhne bez finančního vyrovnání. Náklady spojené s převodem hradí smluvní strany každá z ½.
RM_2018-328/8
st. p. 4955, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout st. p. 4955 (13,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou
5 let paní Zuzaně Mertlíkové k umístění stávajícího stánku za nájemné ve výši 600,00 Kč/m2/rok.
RM_2018-329/8
p. p. 583/2, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 583/2 (cca 65,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad
Úpou na dobu neurčitou paní Lence Jörkové za účelem využití jako sjezd a zeleň za nájemné ve
výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-330/8
p. p. 2202/5, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout části p. p. 2202/5 (cca 20,00 m 2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let Českému hydrometeorologickému ústavu k umístění a provozu stávající monitorovací stanice kvality ovzduší o velikosti 2,00 x 2,00 m za nájemné ve výši 30,00 Kč/m2/rok.
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RM_2018-331/8
p. p. 332/4, k. ú. Horní Staré Město
rada města
bere na vědomí
*01.01*
ukončením nájemní smlouvy č. 240 634 na pronájem p. p. 332/4 (1 985,00 m2) v k. ú. Horní Staré
Město uzavřené s paní Evou Pilařovou z důvodu úmrtí nájemce.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 332/4 (1 985,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na
dobu neurčitou paní Evě Aubrechtové k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok
s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-332/8
p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č. 280 057 na pronájem části p. p. 2189/28 (60,00 m2) v k. ú. Trutnov, uzavřené s paní Dominikou Žampachovou dohodou ke dni 31.05.2018,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2189/28 (60,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let paní Evě Hanákové k zahrádkářským účelům, z toho 42,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok a 18,00 m2 k umístění stávající chatky za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2018-333/8
p. p. 159/11, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části 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 za kupní cenu v místě a čase obvyklou,
nejméně však za 300,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-334/8
p. p. 1152, p. p. 1143, k. ú. Zlatá Olešnice
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 1152 (cca 85,00 m2) a části p. p. 1143 (cca 157,00 m2) v k. ú. Zlatá Olešnice panu Stanislavu Zahálkovi k rozšíření vlastních pozemků a jako pozemky pod bunkrem za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
RM_2018-335/8
p. p. 39/3, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit ukončení smlouvy o právu stavby a o smlouvě budoucí kupní č. 015 058 k p. p. 39/3
(2 167,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město s manž. Michalem a Andreou Burešovými dohodou
k 31.05.2018,
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*01.02*
souhlasit s prominutím stavebního platu ve výši 10.925,00 Kč za rok 2018.
RM_2018-336/8
st. p. 1626, p. p. 84/3, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej st. p. 1626 (163,00 m2) a p. p. 84/3 (1 152,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město panu
Janu Puschmannovi za kupní cenu ve výši 501,00 Kč/m2 + DPH. Náklady spojené s převodem
hradí kupující,
*01.02*
schválit uzavření dohody o zrušení práva stavby ke st. p. 1626 (163,00 m2) a p. p. 84/3
(1 152,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město s panem Janem Puschmannem ke dni právních účinků
vkladu vlastnického práva k uvedeným pozemkům do katastru nemovitostí. Kupující uhradí stavební plat za období od 01.01.2018 do dne právních účinků vkladu vlastnického práva.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-337/8
p. p. 2007/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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 části pozemku p. p. 2007/3 spolu s ostatními vlastníky bytových jednotek v domě čp. 150.
RM_2018-338/8
p. p. 1562/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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.
RM_2018-339/8
st. p. 36, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 36 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Jihoslovanská, paní Haně Mádlové
(PROUTĚNÝ ATELIÉR), k vystavení zboží před prodejnou na dobu určitou, a to od 24.04.2018 do
28.02.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 36 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
01.03.2018 do 23.04.2018 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-340/8
p. p. 1998/4, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1998/4 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého, paní Jitce Vosáhlové
(KVĚTINKA), k vystavení zboží před obchodem na dobu určitou, a to od 01.06.2018 do 31.05.2019
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
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RM_2018-341/8
st. p. 168, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 168 (cca 3,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Palackého, paní Lianě Bridzikové (ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY), k vystavení zboží před obchodem na dobu určitou, a to od 24.04.2018
do 23.12.2018 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 168 (cca 3,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu
od 20.03.2018 do 23.04.2018 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-342/8
p. p. 149/8, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 149/8 (cca 35,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Dolní Promenáda, společnosti Salon
Suzane s. r. o. (CUKRÁRNA), k umístění letní předzahrádky na dobu určitou, a to od 24.04.2018
do 31.10.2018 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 149/8 (cca 35,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
03.04.2018 do 23.04.2018 ve výši 1,50 Kč/m2/den.
RM_2018-343/8
p. p. 1/1, k. ú. Voletiny
rada města
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1/1 (cca 175,00 m2) v k. ú. Voletiny paní Tereze Adámkové k zahrádkářským
účelům.
RM_2018-344/8
p. p. 1253/1, k. ú. Voletiny
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 980 359 na pronájem části p. p. 1253/1 (cca 140,00 m 2) v k. ú. Voletiny s paní Hanou Vojtěchovou dohodou ke dni 30.04.2018.
RM_2018-345/8
p. p. 2213/16, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/16 (cca 55,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Kostelní, společnosti TERGAST
s. r. o. (GRILL & BAR FO3), k umístění letní předzahrádky na dobu určitou, a to od 01.05.2018 do
30.09.2018 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den s tím, že předzahrádka nebude provozována
v době nočního klidu.
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POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2018-346/8
p. p. 2074/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2074/1 (cca 292,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Pampelišková, společnosti POPAS CZ, s. r. o., k umístění lešení a zábrany kolem lešení na dobu určitou, a to od
24.04.2018 do 30.11.2018.
RM_2018-347/8
p. p. 2213/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2213/3 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Školní, Střední průmyslové škole,
Trutnov, Školní 101, k umístění prezentačního stojanu typu „A“ za účelem zveřejňování konání dnů
otevřených dveří, výsledků přijímacího řízení a inzerce volných pracovních míst na dobu určitou,
a to od 10.05.2018 do 09.05.2019.
RM_2018-348/8
p. p. 933/14, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 933/14 (cca 24,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město, ul. Rozmarýnová, Společenství vlastníků jednotek Rozmarýnová 444-445, Trutnov 4, k umístění lešení za účelem revitalizace
balkónů na dobu určitou, a to od 30.04.2018 do 31.07.2018.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-349/8
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na holobyt (Eva Johanidesová)
rada města
souhlasí
*01.01*
s prodloužením nájemní smlouvy na holobyt Na Dvorkách čp. 244, č. b. 4, o vel. 0 + 1, paní Evě
Johanidesové, trv. bytem Na Dvorkách čp. 244, na dobu určitou od 01.05.2018 do 30.04.2019.
RM_2018-350/8
Pořadník na sociální byty na rok 2018
rada města
souhlasí
*01.01*
s přidělením sociálního bytu o vel. 1 + 1 (1 + 2, 1 + 3) paní Monice Bernardové, Úpská čp. 555,
Trutnov 2, a zařazením na pořadník sociálních bytů na r. 2018 na 1. místo.
RM_2018-351/8
M. Gorkého čp. 262, č. b. 9 (žádost o uzavření nové nájemní smlouvy)
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt M. Gorkého čp. 262, Trutnov, č. b. 9, 4. podlaží, o vel.
1 + 3, s Ing. Martinem Chaloupským.
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ukládá
*02.01*
správci MEBYSu Trutnov s.r.o., Horská čp. 5, Trutnov, aby vyzval Ing. Martina Chaloupského
k vyklizení bytu M. Gorkého čp. 262, Trutnov, č. b. 9, 4. podlaží, o vel. 1 + 3, do 30.04.2018.
Termín: 30.04.2018
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2018-352/8
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava podloubí Palackého čp. 77, 79 a 80, Trutnov“ – výsledek
výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava podloubí Palackého čp. 77, 79 a 80, Trutnov” rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro jednotlivé pododdíly, kterou je nabídka uchazeče:
Palackého 77 – 1a) výměna dlažby: Josef Středa, Trutnov, IČ 12968889, s nabídkovou cenou
236.989,00 Kč bez DPH,
1b) oprava kamenných prvků: Petr Beneš, Trutnov, IČ 11119985, s nabídkovou
cenou 167.400,00 Kč bez DPH,
1c) výmalba podloubí: Jaroslav Prouza, Markoušovice, IČ 63185831, s nabídkovou cenou 220.916,00 Kč bez DPH;
Palackého 79 – 2a) výměna dlažby: Josef Středa, Trutnov, IČ 12968889, s nabídkovou cenou
282.618,00 Kč bez DPH,
2b) oprava kamenných prvků: Petr Beneš, Trutnov, IČ 11119985, s nabídkovou
cenou 121.900,00 Kč bez DPH,
2c) výmalba podloubí: Jaroslav Prouza, Markoušovice, IČ 63185831, s nabídkovou cenou 151.490,00 Kč bez DPH;
Palackého 80 – 3a) výměna dlažby: Josef Středa, Trutnov, IČ 12968889, s nabídkovou cenou
288.918,00 Kč bez DPH,
3b) oprava kamenných prvků: Petr Beneš, Trutnov, IČ 11119985, s nabídkovou
cenou 112.600,00 Kč bez DPH,
3c) výmalba podloubí: Jaroslav Prouza, Markoušovice, IČ 63185831, s nabídkovou cenou 157.220,00 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smluv s vybranými
dodavateli; 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_2018-353/8
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Opravy Letní koupaliště 2018“ – výsledek výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Opravy Letní koupaliště 2018” rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro část A: Oprava obkladů a dlažeb rekreačního a sportovního bazénu, včetně
brouzdališť, kterou je nabídka uchazeče Luboš Serbousek, Trutnov, IČ 14562057, s nabídkovou
cenou 870,32 Kč/m2 ker. obklad a 336,47 Kč/m2 zám. dlažba bez DPH a pro část B: Výměna pískové náplně ve filtrech úpravny vody, kterou je nabídka uchazeče Čerpadla Vrchlabí s.r.o., Vrchlabí, IČ 26011727, s nabídkovou cenou 144.660,00 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy s vybranými dodavateli; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících,
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zejména tedy oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách.
RM_2018-354/8
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Pumptrack Trutnov“ – výsledek výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Pumptrack Trutnov” rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Dirty Parks s.r.o. Jičín, IČ 06864309, s nabídkovou cenou
1.065.618,00 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy 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_2018-355/8
MEBYS Trutnov s.r.o. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Skatepark Trutnov“ se společností
Mystic Constructions s.r.o. Praha
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Skatepark Trutnov” Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Mystic Constructions s.r.o., Praha, o prodloužení termínu předání díla k 30.07.2018.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo „Skatepark Trutnov“ se společností Mystic Constructions s.r.o., Praha.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-356/8
VAK Trutnov a.s. – upsání akcií a peněžitý vklad do společnosti
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit provedení peněžitého vkladu města Trutnova do společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., se sídlem nábřeží Václava Havla 19, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ 60108711, ve
výši 10.000.000,00 Kč,
*01.02*
schválit upsání 10.000 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., podle usnesení
představenstva této společnosti ze dne 08.03.2018 o záměru navýšit základní kapitál upisováním
nových akcií, jejichž emisní kurz v celkové výši 10.000.000,00 Kč bude splacen peněžitým vkladem,
*01.03*
schválit smlouvu o upsání akcií se společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., ve znění dle
předloženého návrhu.
RM_2018-357/8
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 7.000,00 Kč pro Svaz českých filatelistů, IČ 00442976, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinoStránka 11 z 27

vané – částečná úhrada výdajů spojených s činností Klubu filatelistů Trutnov v roce 2018 (zájezdy
na výstavy, obměna katalogů MICHEL, výdaje s valnou hromadou apod.),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svaz českých filatelistů, IČ 00442976, Opletalova 1337/29,
110 00 Praha, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Český svaz bojovníků za svobodu, IČ 00442755, Legerova 1854/22, 120 00 Praha, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s provozem kanceláře oblastního výboru Trutnov
a úhrada výdajů na životní jubilea členů v roce 2018,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Český svaz bojovníků za svobodu, IČ 00442755, Legerova 1854/22,
120 00 Praha, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro VOJENSKÁ VOZIDLA TRUTNOV, z.s., IČ 03830322,
Horní Promenáda 352, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – úhrada výdajů spojených s propagací 5. ročníku přehlídky vojenských vozidel a techniky v roce 2018,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro VOJENSKÁ VOZIDLA TRUTNOV, z.s., IČ 03830322, Horní Promenáda 352, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 5.000,00 Kč pro Státní léčebné lázně Janské Lázně,
státní podnik, IČ 00024007, náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně, na účel v kategorii
OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených se
zahájením lázeňské sezóny v Janských Lázních v roce 2018,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, IČ 00024007, náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně, dle předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Ing. Martina Kynčla, bytem Březinova 490/7, Praha, na
účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů
spojených s pořádáním 3. ročníku projektu "Čistá řeka Úpa 2018" (výdaje na tisk propagačních
materiálů, nákup hygienických potřeb a cen pro výherce soutěží, výdaje na pohonné hmoty) a výdajů spojených s pořádáním večerního setkání účastníků a přátel řeky Úpy,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Ing. Martina Kynčla, bytem Březinova 490/7, Praha, dle předloženého
vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Spolek občanů Babí, z.s., IČ 22713174, Babí 137, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – úhrada výdajů
spojených s dokončením stavby altánu (nákup materiálu (šroubů, barev, apod.)) a horolezecké
stěny a výdaje spojené s pořádáním celoročních kulturních a sportovních akcí pro děti a členy
spolku Babí v roce 2018,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Spolek občanů Babí, z.s., IČ 22713174, Babí 137, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Sbor Církve bratrské v Trutnově, IČ 26520346, K Přejezdu 103, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované
– částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 3. ročníku anglického tábora "English Camp
Trutnov" v roce 2018,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sbor Církve bratrské v Trutnově, IČ 26520346, K Přejezdu 103, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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*08.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Klub důchodců v Trutnově, IČ 69153531, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované
– částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2018 (tematické zájezdy, kancelářské
potřeby, fotomateriál do kroniky, dárky k životním jubileím členů apod.),
*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub důchodců v Trutnově, IČ 69153531, Procházkova 818, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*09.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč pro Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České republiky, z.s., IČ 49279319, Boleslavská 444, 277 35 Mšeno, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4.
Ostatní dotace výše nedefinované – úhrada výdajů spojených s činností Územní organizace VSR
Trutnov v roce 2018,
*09.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České republiky, z.s.,
IČ 49279319, Boleslavská 444, 277 35 Mšeno, dle předloženého vzoru,
*10.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro paní Veroniku Scholzeovou, bytem Buková 424, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada
výdajů spojených s pořádáním studentské slavnosti "Trutnovský Majáles 2018",
*10.02*
veřejnoprávní smlouvu pro paní Veroniku Scholzeovou, bytem Buková 424, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*11.01*
poskytnutí dotace ve výši 4.320,00 Kč pro paní Jitku Zelenou, bytem Na Svobodě 101, Trutnov, na
účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – úhrada výdajů spojených
s pronájmem předsálí nebo Malého sálu MěÚ Trutnov pro konání schůzí Mykologického kroužku
Trutnov v roce 2018,
*11.02*
veřejnoprávní smlouvu pro paní Jitku Zelenou, bytem Na Svobodě 101, Trutnov, dle předloženého
vzoru,
*12.01*
poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 20.000,00 Kč pro ABLE mateřská škola a znalecká
a realitní, a.s., IČ 27529410, Náchodská 162, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4.
Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním akce Celoroční "Sporťáček" pro děti předškolního věku v souladu s projektem Česko se hýbe v roce 2018,
*12.02*
veřejnoprávní smlouvu pro ABLE mateřská škola a znalecká a realitní, a.s., IČ 27529410, Náchodská 162, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*13.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Dotkni se křídel, z.s., IČ 06467521, čp. 216, 542 13
Jívka, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s provozem spolku v roce 2018 (nájemné, energie, telefon, internet, nákup
tiskopisů, prezentačního materiálu (knihy, časopisy, diplomy, hry) a spotřebního materiálu (rukavice, sokolnické vybavení apod.), krmivo pro dravce a psy, prezentační ošacení, odměny lektorům,
hygienické pomůcky, veterinární služby, cestovné),
*13.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Dotkni se křídel, z.s., IČ 06467521, čp. 216, 542 13 Jívka, dle předloženého vzoru,
*14.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Spolek občanů Klíč, z.s., IČ 65715403, Slovanské
nám. 165, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.2. Dotace na prevenci kriminality – částečná úhrada výdajů souvisejících s pořádáním akcí pro děti ze sociálně slabých rodin v roce 2018
– jednodenní výlety, víkendové pobyty, letní dětský tábor,
*14.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Spolek občanů Klíč, z.s., IČ 65715403, Slovanské nám. 165, Trutnov,
dle předloženého vzoru.
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RM_2018-358/8
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Havlovice, IČ 13586190, č. e. 45, 542 32 Havlovice, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace
výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s rekonstrukcí hospodářské budovy
v Havlovicích v roce 2018 (výměna oken a dveří apod.), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Všesportovní kolegium Královéhradeckého kraje, z.s.,
IČ 02143208, U Koruny 292/24, Hradec Králové, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní
dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádání akce "Vyhlašování nejúspěšnějších sportovců Královéhradeckého kraje za rok 2017", včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro ZO ČSOP BERUŠKY, IČ 70980292, Za Komínem 560,
Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – úhrada výdajů
spojených s pořádáním letního přírodovědného tábora "PROTĚŽ 2018", včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2018-359/8
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s.,
IČ 47467061, Poříčí, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s účastí na setkání obcí s názvem Poříčí – "SRAZ
OBCÍ POŘÍČÍ" v roce 2018 konaný v Královském Poříčí u Sokolova,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s., IČ 47467061, Poříčí,
Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2018-360/8
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – BoGi, z.s.
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 53.000,00 Kč pro BoGi, z.s., IČ 26558378, Bratří Čapků 341,
Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním 9. ročníku letních příměstských táborů s angličtinou a sportem v roce 2018, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.

RM_2018-361/8
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 11.800,00 Kč pro Klub českých turistů, odbor Trutnov, IČ 72073624, Úpská 549, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním turistických akcí "První jarní kilometry", "Za Trutnovským drakem", "Memoriál Miroslava Petiry", "100 Podkrkonoším", pravidelných výletů a uspořádáním výroční konference odboru KČT v roce 2018 a odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2018,
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*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub českých turistů, odbor Trutnov, IČ 72073624, Úpská 549, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 12.000,00 Kč pro TJ Jiskra Libeč, z.s., IČ 15037541, Královecká 87, Libeč, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2018 (účast v okresním přeboru, odměny rozhodčím, organizace soutěží, údržba a provoz areálu, praní dresů apod.),
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Libeč, z.s., IČ 15037541, Královecká 87, Libeč, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.180,00 Kč pro TJ Jiskra Libeč, z.s., IČ 15037541, Královecká 87, Libeč, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná
úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny v Základní škole, Trutnov, V Domcích 488 a Základní škole, Trutnov, R. Frimla 816, v roce 2018,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Libeč, z.s., IČ 15037541, Královecká 87, Libeč, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z.s.,
IČ 05057752, Švédská 279, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní
akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 5. ročníku ABB Trutnovského půlmaratonu
v roce 2018,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z.s., IČ 05057752, Švédská 279,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 11.400,00 Kč pro Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z.s.,
IČ 05057752, Švédská 279, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu a pořádáním sportovních
akcí v roce 2018 ("6. ročník Kasper Trutnovské kempy", "2. ročník Swix den na kolečkových lyžích"
a další),
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z.s., IČ 05057752, Švédská 279,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.500,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Starý Rokytník, z.s.,
IČ 60152630, Starý Rokytník 2, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba
sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s údržbou a úpravou hrací plochy (zavlažování,
sekání apod.) a úhrada výdajů spojených s údržbou kabin a klubovny v roce 2018,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Starý Rokytník, z.s., IČ 60152630, Starý
Rokytník 2, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 6.000,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Starý Rokytník, z.s.,
IČ 60152630, Starý Rokytník 2, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2018 (energie,
voda, cestovné apod.),
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Starý Rokytník, z.s., IČ 60152630, Starý
Rokytník 2, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*08.01*
poskytnutí dotace ve výši 6.200,00 Kč pro KČT, odbor Bohuslavice nad Úpou, IČ 67441602,
Tichá 527, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2018 (pořízení výpočetního a kancelářského
materiálu, pořádání dětského dne a zabezpečení poznávacích výletů) a odst. 1.2. Dotace na spor-
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tovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním čtyř turistických akcí a její propagací
v roce 2018,
*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro KČT, odbor Bohuslavice nad Úpou, IČ 67441602, Tichá 527, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*09.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro TJ Krakonoš Trutnov jezdecký oddíl, z.s., IČ 47463384,
5. května 512, 542 24 Svoboda nad Úpou, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 16. ročníku "Mistrovství Královéhradeckého kraje v parkurovém skákání" v roce 2018,
*09.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Krakonoš Trutnov jezdecký oddíl, z.s., IČ 47463384, 5. května 512,
542 24 Svoboda nad Úpou, dle předloženého vzoru,
*10.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Boxing club Trutnov, z.s., IČ 04799399, Růžová
cesta 566, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním "Mistrovství ČR juniorů a juniorek v boxu" v roce 2018 (výdaje na pronájem prostor, reklamních ploch, propagace, ubytování, dobrovolníky, medaile, poháry,
diplomy, ozvučení včetně světel apod.),
*10.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Boxing club Trutnov, z.s., IČ 04799399, Růžová cesta 566, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*11.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro FAN'S "George" Trutnov, IČ 71174788, Lnářská 601,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů
spojených s pořádáním soutěže neregistrovaných basketbalistů KL ÚBS a finálovým turnajem na
Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536, v roce 2018,
*11.02*
veřejnoprávní smlouvu pro FAN'S "George" Trutnov, IČ 71174788, Lnářská 601, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*12.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro pana Přemysla Tejchmana, IČ 04220544, bytem
Tichá 523, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním mezinárodního závodu "ENDURO TRUTNOV TRAILS II"
v roce 2018,
*12.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana Přemysla Tejchmana, IČ 04220544, bytem Tichá 523, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*13.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč pro TJ UŠO Královéhradecko sever, z.s., IČ 27003183,
Za Školou 178, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním akce "Královéhradecký Master s TOP" v roce 2018,
*13.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ UŠO Královéhradecko sever, z.s., IČ 27003183, Za Školou 178,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*14.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč pro Okresní radu Asociace školních sportovních klubů České republiky Trutnov, pobočný spolek, IČ 70925160, Tichá 523, Trutnov, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním
okresního a krajského kola ve šplhu ZŠ a SŠ – 10. ročník "Velké ceny Trutnova ve šplhu" v roce
2018 (pronájem sportovišť, logistické zajištění akce, nákup cen (medaile, poháry, diplomy a věcné
ceny apod.)) v roce 2018,
*14.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Okresní radu Asociace školních sportovních klubů České republiky
Trutnov, pobočný spolek, IČ 70925160, Tichá 523, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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*15.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč pro Okresní radu Asociace školních sportovních klubů České republiky Trutnov, pobočný spolek, IČ 70925160, Tichá 523, Trutnov, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním
okresního a krajského kola v aquatlonu ZŠ a SŠ – 3. ročník "Velké ceny Trutnova v aquatlonu"
v roce 2018 (pronájem sportovišť, logistické zajištění akce, nákup cen (medaile, poháry, diplomy
a věcné ceny apod.)) v roce 2018,
*15.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Okresní radu Asociace školních sportovních klubů České republiky
Trutnov, pobočný spolek, IČ 70925160, Tichá 523, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*16.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč pro Okresní radu Asociace školních sportovních klubů České republiky Trutnov, pobočný spolek, IČ 70925160, Tichá 523, Trutnov, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním
okresního a krajského kola v paraaquatlonu ZŠ a SŠ – 1. ročník "Velké ceny Trutnova v paraaquatlonu" v roce 2018 (pronájem sportovišť, logistické zajištění akce, nákup cen (medaile, poháry,
diplomy a věcné ceny apod.)) v roce 2018,
*16.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Okresní radu Asociace školních sportovních klubů České republiky
Trutnov, pobočný spolek, IČ 70925160, Tichá 523, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*17.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro "Nadační fond pro děti", IČ 47463791, Mládežnická 536, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu AKROBATICKÉHO ROKENROLU, ZUMBY
A HIP HOPU Rebels Teamu Trutnov v roce 2018 (pořízení dresů a sportovního oblečení, cestovné
apod.),
*17.02*
veřejnoprávní smlouvu pro "Nadační fond pro děti", IČ 47463791, Mládežnická 536, Trutnov, dle
předloženého vzoru.
RM_2018-362/8
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč)
rada města
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč pro Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z.s.,
IČ 05057752, Švédská 279, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový
a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s účastí na dálkových bězích v ČR a Evropě v roce 2018, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro TJ Krakonoš Trutnov jezdecký oddíl, z.s.,
IČ 47463384, 5. května 512, 542 24 Svoboda nad Úpou, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s opravou a doplněním povrchu
venkovní jízdárny v roce 2018 (doplnění speciální geotextilií a pískem), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2018-363/8
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 263.800,00 Kč pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu v roce 2018,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
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*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport
– částečná úhrada výdajů souvisejících s účastí jednotlivých týmů v nejvyšší žákovské lize, výdaje
na dopravu hráčů, odměny licencovaným trenérům apod., v roce 2018,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 38.500,00 Kč pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem sportovních zařízení v roce 2018 (tělocvičny v Základní škole, Trutnov, Komenského 399, Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536, Základní
škole, Trutnov, V Domcích 388, apod.),
*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 109.200,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s.,
IČ 60153661, Kladská 101, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s celoroční údržbou travnatého fotbalového hřiště a okolí,
údržbou objektu šaten (drobné opravy) a závlahového systému (servis, náhradní díly), údržbou
zahradního zařízení (traktor, sekačka, křovinořez) a výdajů na energie (voda, elektřina) v roce
2018,
*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s., IČ 60153661, Kladská 101, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 26.800,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s.,
IČ 60153661, Kladská 101, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s pořízením vybavení (míče, dresy, lajnovací barva, lékárna), startovné v soutěžích, odměny rozhodčím, přestupy a činností klubu v roce
2018,
*05.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s., IČ 60153661, Kladská 101, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*06.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 1.190,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s.,
IČ 60153661, Kladská 101, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace
nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem hřiště s umělou trávou od MFK
Trutnov v roce 2018,
*06.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s., IČ 60153661, Kladská 101, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*07.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 43.260,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba sportovišť – úhrada výdajů spojených s údržbou areálu Bohuslavická/Mánesova v roce 2018 (pohonné
hmoty, elektrické energie, nátěry kovových konstrukcí, oprava oplocení, opravy a údržba traktoru,
čištění WC, údržba vnitřních polí – antuka, písek, štěrk, doplnění ochranných sítí dětských hřišť,
apod.),
*07.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*08.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní
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akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním baseballového turnaje "Stříbrný Super pohár 2018" (výdaje na rozhodčí, tisk materiálů, ceny, úprava hřiště pro turnaj apod.) a slowpitchového turnaje "O pohár Rytíře Truta 2018" (výdaje na rozhodčí, míče, příprava areálu apod.),
*08.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*09.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 171.200,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov,
z.s., IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností florbalového
oddílu klubu FBC Trutnov a činnost Rytířů Trutnov v roce 2018 (startovné, doprava, ubytování
a hráčské licence, odměny trenérům, vybavení apod.) a odst. 1.5. Dotace na volnočasové aktivity
dětí a mládeže – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním akcí "dětské dny", "ukázkové
hodiny pro příměstské tábory" a pořádáním turnaje v bee-ballu 1.-4. tříd pořádaných ve spolupráci
se SVČ Trutnov v roce 2018 (zapůjčení sportovních pomůcek a ceny do soutěže apod.),
*09.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*10.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s.,
IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový
a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených se zvýšením úrovně tréninkových jednotek (školení trenérů) v roce 2018,
*10.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*11.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 151.725,00 Kč pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov,
z.s., IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů za pronájem sportovních zařízení v roce 2018 (Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 a další),
*11.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Trutnov, z.s., IČ 43463045,
K Běluňce 18, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*12.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 7.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba sportovišť – revize na nové loděnici v roce 2018,
*12.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*13.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 145.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní
akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním sportovních akcí v roce 2018 – "Velká cena města Trutnova v plavání", "Krkonošská 70", "Mezinárodní závod v alpském lyžování", "Velká
cena města Trutnova v basketbalu", "Trutnovský triatlon",
*13.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*14.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 1.471.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2018,
*14.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,

Stránka 19 z 27

*15.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový
a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí sportovců klubu na
vrcholových akcích v roce 2018,
*15.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*16.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 862.400,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace
nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s užíváním sportovních zařízení v roce 2018,
*16.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*17.01*
schválit poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 189.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA
TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace
na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s užíváním sportovní haly Základní
školy, Trutnov, Komenského 399, basketbalovým ligovým týmem žen pro rok 2018,
*17.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*18.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 82.653,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace
nájemného – částečná úhrada doplatku refundace nájemného spojeného s užíváním sportovišť za
období 07/17-12/17 vzniklého uzavřením sportoviště NIVY,
*18.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*19.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 14.726,00 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 nákladů za provoz kuželny vzniklých v 12/2017, které byly uhrazeny
v roce 2018,
*19.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*20.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 56.000,00 Kč pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov,
sportovní hřiště, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s údržbou travnaté plochy fotbalového hřiště, volejbalového hřiště
a okolní plochy, údržbou laviček a drobnými nátěry (branky, střídačky) v roce 2018,
*20.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*21.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 21.200,00 Kč pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov,
sportovní hřiště, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností fotbalového klubu v roce 2018,
*21.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*22.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 6.300,00 Kč pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov,
sportovní hřiště, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
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– částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičen a umělé trávy na stadionu MFK Trutnov v roce 2018,
*22.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z.s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*23.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397,
Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním sportovních akcí v 2018 – "Mezinárodní MČR", "HIGHLANDERS NIGHT VI.", "MČR v Team GYM",
*23.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*24.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 392.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397,
Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu a pořádáním sportovních
akcí jednotlivými oddíly v roce 2018,
*24.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*25.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 35.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397,
Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní
sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí juniorských a seniorských reprezentantů na MČR, ME, MS či světových pohárech ve sportovních oddílech (sportovní gymnastika,
silový trojboj, muay thai, krasobruslení) v roce 2018,
*25.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*26.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 173.600,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397,
Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– částečná úhrada výdajů za pronájem sportovních zařízení v roce 2018 (Sportovní centrum SOKOLOVNA, Posilovna "Mladé Buky", Posilovna "Svoboda nad Úpou", Základní škola, Trutnov,
Komenského 399 a jiná zařízení),
*26.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*27.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro 1. Krkonošský curlingový klub, z.s.,
IČ 64202844, Krakonošovo nám. 132, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na
činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2018,
*27.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro 1. Krkonošský curlingový klub, z.s., IČ 64202844, Krakonošovo
nám. 132, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*28.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 133.000,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s.,
IČ 47467061, Poříčí, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba sportovišť
– částečná úhrada výdajů spojených s údržbou areálu – údržba travnatého hřiště a údržba víceúčelového hřiště v roce 2018,
*28.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s., IČ 47467061, Poříčí,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*29.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 47.300,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s.,
IČ 47467061, Poříčí, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
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organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2018 (doprava na utkání,
nákup sportovního vybavení apod.),
*29.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s., IČ 47467061, Poříčí,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*30.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním 3. ročníku běžeckého závodu "Olfin Car Trutnovský půlmaraton" v roce 2018,
*30.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*31.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 143.800,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu, pořádáním závodů, účastí na sportovních soutěžích, zajištěním tréninkové činnosti a pořízením materiálu v roce 2018,
*31.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*32.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 64.400,00 Kč pro Yetti Club Trutnov, z.s., IČ 70147612, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2018 a odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 26. ročníku republikového závodu ve
sportovním lezení mládeže "Čertova stěna 2018",
*32.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Yetti Club Trutnov, z.s., IČ 70147612, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*33.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 73.800,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu (oddíl softballu, rekreačních sportů, nohejbalu a tenisu) v roce 2018 (cestovní náklady, pronájmy tělovýchovných zařízení, nákup sportovního náčiní apod.),
*33.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*34.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s působením softballového oddílu v ligové soutěži v roce 2018 (výdaje spojené s přípravou hráček na soutěže, doprava, ubytování, pořízení výstroje a sportovních pomůcek, posilovny apod.),
*34.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*35.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 28.000,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem sportovních zařízení v roce 2018 (Základní
škola, Trutnov 2, Mládežnická 536, Základní škola, Trutnov, V Domcích 488, posilovna SK Horská
Trutnov, z.s. a jiná zařízení),
*35.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, dle předloženého vzoru,
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*36.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 256.400,00 Kč pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním hokejových turnajů v roce 2018 (dva jednodenní turnaje pro
nejmenší hráče) a odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů
spojených s činností klubu, přípravou a účastí sportovců na vrcholových akcích v roce 2018,
*36.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*37.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 45.000,00 Kč pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná
úhrada výdajů spojených s účastí dětí na zahraničním hokejovém turnaji v Ruské federaci v roce
2018,
*37.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*38.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním sportovní akce "Velká cena města Trutnova 2018",
*38.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*39.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 106.800,00 Kč pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2018,
*39.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*40.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 26.530,00 Kč pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny, dojo, šaten a sociálních zařízení v Základní škole kpt. Jaroše, Trutnov, v roce 2018,
*40.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z.s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*41.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 144.400,00 Kč pro TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – úhrada výdajů
spojených s pořádáním turnajových akcí (okresní přebory, školní turnaje) v roce 2018 a odst. 1.3.
Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu
v roce 2018,
*41.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*42.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 40.768,00 Kč pro TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná
úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny v Základní škole, Trutnov 3, Náchodská 18,
v roce 2018,
*42.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
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*43.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 47.200,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z.s., IČ 69154503,
Krakonošovo nám. 127, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených činností klubu, s pohybovým a technickým
rozvojem, zkvalitnění výuk a pořádání soutěží (16. ročník Trutnov Open, reprezentace Trutnova
a ČR v zahraničí, letní soustředění, výukové semináře apod.) v roce 2018,
*43.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z.s., IČ 69154503, Krakonošovo
nám. 127, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2018-364/8
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Nobilis Vitae, z.ú., IČ 04777484, na účel
v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním cyklistického závodu pro handicapované sportovce "Hajnická 12" a nákupem potřebného
vybavení pro handicapované sportovce v roce 2018, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RŮZNÉ
RM_2018-365/8
Smlouva o dílo na akci "Udržovací práce a výměna herních prvků dětského hřiště, HSM
Dlouhá 574 - 576"
rada města
schvaluje
*01.01*
předloženou smlouvu o dílo na akci "Udržovací práce a výměna herních prvků dětského hřiště,
HSM Dlouhá 574 - 576".
RM_2018-366/8
VZ "Rekonstrukce ulice Za Komínem" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce ulice Za Komínem“, systémové č. VZ: P18V00000022, a to zadávacího řízení zjednodušeného podlimitního,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
uveřejnění zadávacích podmínek na profilu zadavatele,
*01.04*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném zadávacím řízení dle předloženého návrhu,
*01.05*
jmenování komise pro otevírání obálek: Ing. Hana Horynová, Ing. Miroslav Franc, Ing. Lucie Novotná, k otevření obálek s nabídkami,
*01.06*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, Ing. Miroslav Franc, Ing. David Jelínek, Mgr. Petr Skokan, Ing. Lucie Novotná;
náhradníci: Mgr. Marek Hlíza, pan Michal Šubrt,
k provádění běžných úkonů v předmětném zadávacím řízení, konkrétně k hodnocení nabídek,
k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti
účastníků zadávacího řízení a k posouzení, zda jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní
důvody vyloučení účastníků zadávacího řízení, to vše včetně všech úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že u účastníků zadávacího řízení, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků zadávacího řízení navržených komisí k vyloučení
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z účasti v zadávacím řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny obligatorní důvody k jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
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.
RM_2018-367/8
Státní fond rozvoje bydlení – hospodaření v roce 2017
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí hospodaření s prostředky Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2017
– 25.000.000,00 Kč (smlouva o úvěru č. 231/396-10).
RM_2018-368/8
Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov – vícepráce č. 1
rada města
schvaluje
*01.01*
vícepráce dle předloženého návrhu.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit na schválené vícepráce uzavření dodatku
č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, firmou BAK stavební společnost a.s., Praha.
RM_2018-369/8
Regenerace MPZ Trutnov – rozdělení dotací MK ČR a města v r. 2018
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR a poskytnutí dotace
z rozpočtu města v roce 2018, obojí dle předloženého návrhu.
RM_2018-370/8
Záštita starosty města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s poskytnutím záštity starosty města Trutnova nad akcí „Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2018“.
RM_2018-371/8
VZ „Tisk periodika Radniční listy 2018“ – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Tisk periodika Radniční
listy 2018“, systémové číslo VZ: P18V00000029,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
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*01.04*
jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení
Ing. Hana Horynová, pan Michal Šubrt, Mgr. Michaela Dědková, Ing. Lucie Novotná, paní Iva
Trávníčková,
náhradníci: Mgr. Tomáš Hendrych, paní Renáta Tommová,
k otevírání obálek a 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*
paní Ivu Trávníčkovou k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2018-372/8
Navýšení poplatku o inflační nárůst a uzavření veřejnoprávních smluv na výkon činností
Městské policie Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
souhlasit s uzavřením veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní
policii s městy Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Rtyně v Podkrkonoší, Žacléř, Svoboda nad Úpou
a Úpice, městysi Černý Důl a Mladé Buky a obcemi Adršpach, Chotěvice, Malá Úpa, Velké Svatoňovice, Malé Svatoňovice, Královec, Lampertice, Bernartice, Zlatá Olešnice, Vlčice, Staré Buky
a Suchovršice dle předloženého návrhu.
RM_2018-373/8
Funkční období vybraných ředitelů základních škol
rada města
schvaluje,
*01.01*
že nebudou vyhlášeny konkursy na pracovní místa vybraných ředitelů základních škol, jejichž zřizovatelem je město Trutnov, resp. tito ředitelé nebudou odvoláni ze svých funkcí pro další funkční
období, a to ve smyslu ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu.
RM_2018-374/8
Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji
rada města
souhlasí
*01.01*
se zapojením Mateřské školy, Trutnov do projektu „Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém
kraji II – obědy do škol“ dle předloženého návrhu.
RM_2018-375/8
VZ „Rekonstrukce kuchyně MŠ Kryblická 423, Trutnov“ – zadávací podmínky
rada města
souhlasí
*01.01*
s vypsáním výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce kuchyně MŠ
Kryblická 423, Trutnov“, systémové číslo VZ: P18V00000028,
*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,
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*01.04*
se jmenováním komise pro otevírání obálek ve složení Ing. Lucie Novotná, Bc. Vladimíra Priputenová, Bc. Monika Jansová,
*01.05*
se jmenováním hodnotící komise ve složení Ing. Lucie Novotná, Bc. Vladimíra Priputenová,
Bc. Monika Jansová, Hana Máslová, DiS., paní Jitka Karešová, Mgr. Tomáš Hendrych, pan Michal
Šubrt,
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_2018-376/8
Průzkum trhu – MHD Trutnov v letech 2018-2027
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově
na období 2018-2027 dle předloženého návrhu.
RM_2018-377/8
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na středu 02.05.2018 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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