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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-378/9
Jihoslovanská čp. 149
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 149 Jihoslovanská ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 69,20 m2 (1 prodejna 33,10 m2, 2 sklady o výměře
31,50 m2, soc. zařízení o výměře 4,60 m2) paní Janě Doubrava, IČ 06562019, do společného
nájmu se stávajícím nájemcem Bc. Kateřinou Kokešovou, IČ 05993431, za účelem zřízení kavárny
s květinářstvím.
RM_2018-379/9
Jihoslovanská čp. 147
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města udělit souhlas s převodem pronájmu prostor sloužících podnikání
v čp. 147 Jihoslovanská ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 111,46 m2 (2 místnosti 90,40 m2 a 14,40 m2, 3 výlohy 4,76 m2 a 1 WC 1,90 m2) ze stávajícího nájemce paní Jany
Blažkové, IČ 61197017 na paní Bc. Kateřinu Hurdálkovou, Dis., IČ 69873712, za stejných smluvních podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od
01.07.2018, za účelem provozování ekologické čistírny, prodejny textilu, obuvi a sportovního zboží.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
RM_2018-380/9
náměstí Horníků čp. 495
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výpověď paní Ireny Exnerové z nájmu prostor sloužících podnikání, číslo nájemní smlouvy
201 505. Výpovědní doba uplyne dne 01.08.2018.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 495 náměstí Horníků
v Trutnově, umístěné v 1. NP a sklepu o celkové výměře 192,30 m2 (1 prodejna 57,00 m2, 2 výlohy
o celkové výměře 9,20 m2, 1 kancelář 5,80 m2, 1 sklad 44,00 m2, 1 schodiště 3,70 m2, 1 strojovna
+ výtah 5,20 m2, 1 umývárna 3,20 m2, 1 WC 1,10 m2, 2 komory o celkové výměře 4,70 m2
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a 3 sklepy o celkové výměře 58,40 m2) paní Ireně Exnerové, IČ 41225627, na dobu určitou od
02.08.2018 do 31.03.2020, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
provozování prodejny rybářských potřeb a krmiva pro drobné zvířectvo. 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.
Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy obsahující zejména výši nabízeného nájemného, do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě je i paní Irena Exnerová oprávněna svou nabídku případně ještě navýšit. Nájemce bude poté doporučen radě
města dle výše nabídnutého nájemného. Nepodá-li nabídku žádný zájemce o pronájem a nedojdeli ani k navýšení původně nabízeného nájemného paní Irenou Exnerovou, bude jako nájemce doporučena radě města paní Irena Exnerová (s tím, že jí nabízené nájemné není nižší než nájemné
v daném místě a čase obvyklé).
RM_2018-381/9
Dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti – loděnice
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitosti
č. 0037/D/M/16 uzavřené dne 14.10.2016 mezi městem Trutnovem a spolkem TJ LOKOMOTIVA
TRUTNOV z. s., IČ 47462965, na rozšíření předmětu výpůjčky a změnu platnosti smlouvy o výpůjčce. Předmět výpůjčky bude nově rozšířen o pozemek p. p. 1375/10 včetně opěrných zdí a pozemek st. p. 278, jehož součástí je budova bez čp./č. e. (stavba občanského vybavení), vše v obci
Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části obce Poříčí. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu
určitou 10 let s šestiměsíční výpovědní lhůtou.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-382/9
Jihoslovanská čp. 31
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 31 v ul. Jihoslovanská v Trutnově, umístěných v 1. NP o výměře 7,74 m2 (1 místnost) na období od 15.04.2018
do 15.04.2023 se zájemcem paní Hanou Mádlovou, IČ 72875356, za nájemné ve výši
17.206,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování prodejny se specializovaným zbožím (výrobky proutěné, slaměné, ze šustí, dřevěné, vlastní aranžmá, dárky).
souhlasí
*02.01*
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
- nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto
prostor nájemci uhrazeno,
- v prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, v platném a účinném znění,
- pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
RM_2018-383/9
Bulharská čp. 57
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 57 v ul. Bulharská v Trutnově, umístěných v 1.NP a suterénu o celkové výměře 110,20 m 2 (1 prodejna
39,30 m2, 2 výlohy o celkové výměře 2,50 m2, 1 kancelář 7,70 m2, 1 ateliér 29,50 m2, 2 sklady
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o celkové výměře 22,70 m2, 1 schodiště 5,50 m2 a 1 soc. zařízení 3,00 m2) na období od
01.05.2018 do 01.05.2023 se společností FOTOGOLD s. r. o., IČ 27462960, za nájemné ve výši
176.556,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování prodejny foto-kino a ateliéru.
souhlasí
*02.01*
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
- nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto
prostor nájemci uhrazeno,
- v prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, v platném a účinném znění,
- pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
RM_2018-384/9
Palackého čp. 105
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 105 v ul.
Palackého v Trutnově, umístěných 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) do
společného nájmu s Ing. Kateřinou Hindrákovou, IČ 87941473 a Ing. Zuzanou Hindrákovou,
IČ 06966527, za nájemné ve výši 41.200,70 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je zřízení cukrářské výrobny s výdejem objednávek a případným drobným prodejem mimo objednávky.
souhlasí
*02.01*
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
- nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto
prostor nájemci uhrazeno,
- v prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, v platném a účinném znění,
- pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
RM_2018-385/9
Krakonošovo nám. čp. 22
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením podnájemní smlouvy na část prostor sloužících podnikání v čp. 22 Krakonošovo náměstí v Trutnově o celkové výměře 6,00 m2 umístěných v 1. NP, mezi stávajícím nájemcem panem Martinem Věchetem, IČ 42930944 a podnájemcem paní Renatou Šnáblovou, IČ 05876087,
na dobu platnosti nájemní smlouvy, nejdéle však do 30.11.2021, s platností od 03.05.2018, za účelem poskytování služeb drobných oprav hodin a hodinářského sortimentu včetně výměny baterií
a sběrny hodinářských oprav.
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POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-386/9
p. p. 1369, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 1369 (597,00 m2) v k. ú. Voletiny Ing. Martinu Müllerovi
k zajištění přístupu na vlastní pozemky. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Zveřejnění
bude zasláno panu Burkoňovi.
RM_2018-387/9
p. p. 223/2 a další, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 223/2 (cca 14 603,00 m2), p. p. 1976
(180,00 m2) a st. p. 217 (77,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu určitou 10 let TJ Jiskra Libeč z. s., k provozu fotbalového hřiště včetně jeho zázemí a sportovních kabin umístěných na st. p. 217, dále
k umístění stávajícího prodejního stánku s občerstvením (cca 18,00 m2) na části p. p. 223/2, ke
sportovní a kulturní činnosti za nájemné ve výši 150,00 Kč/rok s tím, že předmětem nájmu není
plocha autobusové zastávky. Jakákoliv další výstavba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-388/9
p. p. 2242/5, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2242/5 (cca 28,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let manž. Aleně a Vladimíru Zahradníkovým ke zřízení (rozšíření stávajícího) sjezdu za
nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že nebude zasaženo do povrchu komunikace. Nájemci budou sjezd udržovat a opravovat na vlastní náklady.
RM_2018-389/9
p. p. 2656/100, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2656/100 (cca 7,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu určitou 5 let manž. Martinu a Romaně Hákovým za účelem rozšíření stávajícího vjezdu za
nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že nebude zasaženo do povrchu komunikace.
RM_2018-390/9
p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2189/28 (cca 44,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu určitou 3 roky paní Evě Doležalové Nechvílové k zahrádkářským účelům (rekreace) za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že před podpisem smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2189/28 (cca 44,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.04.2018 do dne
uzavření nájemní smlouvy. Jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2018-391/9
p. p. 22/3 a p. p. 654, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
bere na vědomí
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 015 023 na pronájem p. p. 22/3 (175,00 m2) a p. p. 654 (6,00 m2)
v k. ú. Bohuslavice nad Úpou, uzavřené s paní Jiřinou Horákovou z důvodu úmrtí nájemce.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 22/3 (175,00 m2) a p. p. 654 (6,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou na dobu určitou 5 let panu Robertu Horákovi, z toho 173,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok a 8,00 m2 k umístění chatky za nájemné ve výši
10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-392/9
p. p. 2226/2 a další, k. ú. Babí
rada města
bere na vědomí
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 016 007 na pronájem p. p. 835 (3 584,00 m2) v k. ú. Babí, uzavřené
s panem Jaroslavem Školníkem z důvodu úmrtí nájemce.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 2226/2 (2 019,00 m2), p. p. 2234 (1 663,00 m2),
p. p. 2237/1 (2 668,00 m2), p. p. 835 (3 584,00 m2) a část p. p. 1042 (15 310,00 m2) v k. ú. Babí na
dobu neurčitou panu Janu Jonešovi k sečení a pastvě za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok s tím, že
jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-393/9
p. p. 1486/15, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1486/15 (388,00 m2) v k. ú. Trutnov společnosti
Lesy a parky Trutnov s.r.o., na dobu neurčitou. O pozemek bude rozšířena nájemní smlouva
č. 922/02/M za stávajících podmínek smlouvy.
schvaluje
*02.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 014 005 ve znění dodatku č. 1 se společností Lesy a parky Trutnov s.r.o., dohodou k 30.06.2018.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2018-394/9
p. p. 147/33, k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 147/33 (cca 60,00 m2) v k. ú. Oblanov paní Zdeňce Janků za kupní cenu
ve výši 150,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující,
*01.02*
schválit prodej části p. p. 147/33 (cca 30,00 m2) v k. ú. Oblanov manž. Radovanu a Jaroslavě
Krieglerovým za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
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RM_2018-395/9
p. p. 1496/21, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 1496/21 (cca 4,00 m2) v k. ú. Trutnov manž. Jiřímu a Marcele Škodovým
za kupní cenu ve výši 250,00 Kč/m2 jako pozemek pod částí garáže. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
RM_2018-396/9
p. p. 38/3, st. p. 69, k. ú. Bezděkov u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 38/3 (297,00 m2) a st. p. 69 (26,00 m2) v k. ú. Bezděkov u Trutnova paní
Zuzaně Nenadálové za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 300,00 Kč/m 2 jako
pozemek pod vodní elektrárnou a manipulační plochu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-397/9
p. p. 2299/2, k. ú. Trutnov a st. p. 120, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup p. p. 2299/2 (2 245,00 m2) v k. ú. Trutnov od společnosti EML Investments s.r.o., za
kupní cenu dle znaleckého posudku. Náklady spojené s převodem hradí kupující,
*01.02*
neschválit výkup st. p. 120 v k. ú. Starý Rokytník od společnosti EML Investments s.r.o.
RM_2018-398/9
p. p. 487/7, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup p. p. 487/7 (743,00 m2) v k. ú. Trutnov od Zemědělského podniku Razová, st. podniku v likvidaci, za cenu dle znaleckého posudku s tím, že náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-399/9
p. p. 2472/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
souhlasit se zřízením zástavního práva k nemovité věci – právu stavby na pozemku p. č. 2472/1
v k. ú. Trutnov ve prospěch zástavního věřitele UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
IČ 64948242. Zástavcem je korporace BSSHOP s.r.o., IČ 27527255,
*01.02*
schválit podepsání dokumentu „Souhlas se zřízením zástavního práva“ dle přílohy.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-400/9
p. p. 199/2, k. ú. Libeč
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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 výsadStránka 9 z 27

ba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Nájemce umožní vlastníkovi garáže přístup
a příjezd na st. p. 232 přes pronajatý pozemek.
RM_2018-401/9
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/2 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, panu Romanu Beránkovi
(LEVNÉ KNIHY), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 10.05.2018 do
09.05.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-402/9
p. p. 149/8, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 149/8 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Dolní Promenáda, společnosti Salon
Suzane s. r. o. (CUKRÁRNA), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
01.06.2018 do 31.05.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-403/9
p. p. 1939/2, k. ú. Horní Staré Město a část p. p. 204/2, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 1939/2 (642,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město k zahrádkářským účelům a části
p. p. 204/1 (cca 697,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město k zajištění přístupu na zahrádky a k sečení,
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, Trutnov 2, na dobu neurčitou za nájemné ve
výši 0,30 Kč/m2/rok.
RM_2018-404/9
p. p. 722/7, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení pronájmu části p. p. 722/7 (do 4,00 m2 pohledové plochy) v k. ú. Trutnov podle nájemní
smlouvy č. 1014021006 uzavřené s paní Ivanou Šaškovou dohodou k 31.05.2018.
RM_2018-405/9
Nájemní smlouva (změna termínu kolaudace)
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu termínu kolaudace stavby prvního bytového domu postaveného v 1. etapě dle bodu 1.4.
čl. II. nájemní smlouvy č. 280 001 uzavřené se společností Protivítr–invest s.r.o., z 31.12.2017 na
30.08.2018.
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POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2018-406/9
p. p. 147 a p. p. 145/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 147 (cca 11,00 m2) a části p. p. 145/3 (cca 13,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Spojka
a nábřeží Václava Havla, panu Zdeňku Semerákovi k umístění lešení za účelem opravy fasády
domu čp. 150 na dobu určitou, a to od 15.05.2018 do 30.09.2018.
RM_2018-407/9
p. p. 242/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 242/1 (cca 19,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Procházkova, Stavební firmě Haase
s. r. o., k umístění lešení za účelem rekonstrukce bytového domu čp. 520 na dobu určitou, a to od
15.05.2018 do 12.10.2018.
RM_2018-408/9
p. p. 561/12 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene k panující p. p. 564/4 v k. ú. Horní Staré Město v majetku pana Petra Vrány spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na části p. p.
561/12, p. p. 1813 a p. p. 1914/6 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu cca 45,00 m2. Jednotková cena činí 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
RM_2018-409/9
p. p. 2654, k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch paní Ludmily Havelkové spočívajícího v právu
uložení a provozování vodovodní přípojky na části p. p. 2654 v k. ú. Starý Rokytník v celkovém
rozsahu 8,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí oprávněná.
RM_2018-410/9
p. p. 2198/4 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch pana Ladislava Nývlta spočívajícího v právu uložení a provozování podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupu, přípojky
podzemního optického vedení, přeložky a přípojky teplovodu, přípojky splaškové kanalizace, přípojky dešťové kanalizace, přípojky vodovodu a přípojky elektro na části p. p. 2198/4, p. p. 2573
a p. p. 2754 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 70,00 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2
+ DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2018-411/9
p. p. 827/1 a p. p. 882/5, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene k panující st. p. 53, p. p. 132/1 a p. p. 882/4 v k. ú. Lhota
u Trutnova v majetku paní Šárky Šaškové spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní
přípojky na části p. p. 827/1 a p. p. 882/5 v k. ú. Lhota u Trutnova v celkovém rozsahu cca
18,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněná.
RM_2018-412/9
p. p. 172/1, 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 na části p. p. 172/1 v k. ú. Trutnov
v celkovém rozsahu cca 22,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-413/9
Barvířská čp. 27, č. b. 11
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Barvířská čp. 27, č. b. 11, 4. podlaží, o vel. 1 + 1, na základě
výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
Barvířská čp. 27, č. b. 11, o vel. 1 + 1, standardní byt
Měs. nájemné
1. Petra Matoulková
8.560,00 Kč
2. Ivana Hepová
7.127,00 Kč
3. Michal Hromádko
4.200,00 Kč
4. Radka Vojdová
4.195,00 Kč
5. Nikola Tauchmanová
4.000,00 Kč

Délka 1. plat. období
18 měsíců
12 měsíců
24 měsíců
12 měsíců
13 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 Tomáše Gaislera a paní Jany Vihnalik z výběrového řízení na nájem bytu Barvířská čp. 27, č. b. 11, o vel. 1 + 1.
RM_2018-414/9
Krakonošovo nám. čp. 69, č. b. 3
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Krakonošovo nám. čp. 69, č. b. 3, 3. podlaží, o vel. 1 + 3, na
základě výběrového řízení žadateli:
Krakonošovo nám. čp. 69, č. b. 3, o vel. 1 + 3, standardní byt
Měs. nájemné
Délka 1. plat. období
1. Petr Fiala
8.900,00 Kč
6 měsíců
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Nájemní smlouva vč. složení nájemného za 1. platební období bude uzavřena do tří týdnů po vyrozumění o přidělení bytu. V případě, že žadatel bude u více bytů na 1. místech, bude vyzván, aby si
vybral pouze jeden byt.
RM_2018-415/9
M. Gorkého 262, č. b. 9 (žádost o uzavření nové náj. smlouvy)
rada města
bere na vědomí,
*01.01*
že nebude realizováno usnesení Rady města Trutnova č. j. 2018-351/08 ze dne 16.04.2018.
schvaluje
*02.01*
uzavření nájemní smlouvy na byt M. Gorkého čp. 262, Trutnov, č. b. 9, 4. podlaží, o vel. 1 + 3
s Ing. Martinem Chaloupským na dobu neurčitou za měsíční nájemné 3.383,00 Kč s délkou prvního platebního období nájemného 12 měsíců.
RM_2018-416/9
Barvířská čp. 27, č. b. 3
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Barvířská čp. 27, č. b. 3, 1. podlaží, o vel. 1 + 1 (kuchyň 12,56 m2, 1. pokoj 21,65 m2, předsíň 2,85 m2 a koupelna + WC 3,25 m2),
topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné 2.350,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, digestoř, plynový kotel, bojler a vodoměr SV. Orientační výše
zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, úklid
80,00 Kč/byt, domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 150,00 Kč/osoba, domovní služby 30,00 Kč/osoba a komíny 40,00 Kč/průduch.
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_2018-417/9
Žádost o přidělení bytu mimo "Zásady č. 4/2015..." – Marcela Tomanová
rada města
schvaluje
*01.01*
přidělení bytu mimo „Zásady č. 4/2015 Postup při pronájmu obecních bytů“ na adrese Na Struze
čp. 159, č. b. 3, 1. podlaží, o vel. 1 + 3, paní Marcele Tomanové, trv. bytem Palackého čp. 86, kde
bude nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu neurčitou za podmínky vrácení bytu na adrese
Palackého čp. 86, č. b. 1, 2. podlaží, o vel. 1 + 3.
RM_2018-418/9
M. Gorkého čp. 264, č. b. 1 (žádost o uzavření nové náj. smlouvy)
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nové nájemní smlouvy na byt Trutnov, M. Gorkého čp. 264, č. b. 1, 1. podlaží, o vel.
kk + 1, s panem Miroslavem Krafkem, trv. bytem Trutnov, M. Gorkého čp. 264, za měsíční nájemné 2.823,00 Kč na dobu určitou s účinností od 01.05.2018 do 30.04.2019.
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RM_2018-419/9
Žádost o zapůjčení holobytu (Margita Nanárová)
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s přidělením holobytu Na Dvorkách čp. 244 pro paní Margitu Nanárovou, trv. bytem Pod Městem
čp. 238, Úpice.
MAJETEK MĚSTA – OSTATNÍ
RM_2018-420/9
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Vzduchotechnika Zimní stadion Trutnov” – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu “Vzduchotechnika Zimní stadion
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 Petera,
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_2018-421/9
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Víceúčelové hřiště HSM” – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu “Víceúčelové hřiště HSM”,
*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 Petera,
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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_2018-422/9
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava střechy Krakonošovo nám. 22, Trutnov” – zadávací
podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava střechy Krakonošovo
nám. 22, 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 Petera,
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_2018-423/9
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
rada města
souhlasí
*01.01*
s vyřazením neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou 5.000,00 Kč až 19.999,00 Kč dle
předloženého návrhu.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20.000,00 Kč dle předloženého návrhu.
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RM_2018-424/9
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě o pojištění vozidel – FLOTILA
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 1 u pojistné smlouvy č. 6667800094.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-425/9
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 1
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změny rozpočtu města Trutnova na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 1.
RM_2018-426/9
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro DIAKONII ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí,
IČ 43464343, Komenského 616, Vrchlabí, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním terénní sociální služby rané péče v roce 2018,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro DIAKONII ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí, IČ 43464343, Komenského 616, Vrchlabí, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Centrum LIRA, z.ú., IČ 28731191, Matoušova 406/20,
460 07 Liberec, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním základních služeb
rané péče – program podpory vývoje dítěte s postižením (nákup speciálních pomůcek, literatury,
diagnostického materiálu, případně dalšího zařízení využívaného při práci s dítětem s postižením
a diagnostice apod.) a úhrada provozních výdajů spojených s poskytováním služby v roce 2018,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Centum LIRA, z.ú., IČ 28731191, Matoušova 406/20, 460 07 Liberec,
dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 6.000,00 Kč pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.,
základní organizace Trutnov, IČ 72059311, Horská 5, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ
SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku v roce 2018 – (drobný materiál do výtvarné dílny, pomůcky na trénink paměti, trička s logem, hole Nordic Walking apod.),
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Trutnov, IČ 72059311, Horská 5, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION,
z.s., IČ 26998262, čp. 202, 512 37 Benecko, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených s organizací akce
"Trutnovský den pro rodinu" v roce 2018 (pronájem stánků, úhrada služeb (doprava, ozvučení
apod.), propagace, tisk propagačních materiálů, publikační činnost, nákup drobného materiálu pro
děti apod.),
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION, z.s., IČ 26998262,
čp. 202, 512 37 Benecko, dle předloženého vzoru,
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*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Oblastní organizace Trutnov, p.s., IČ 75072505, Horská 5, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ
SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku (nájemné, internet, cestovné, vzdělávací projekty, nákup kancelářských
potřeb a kompenzačních pomůcek, poštovné, obnova audiovizuální techniky apod.) a zajištěním
projektů pro volnočasové a sociální aktivity osob se sluchovým postižením pro rok 2018,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Oblastní organizace Trutnov, p.s., IČ 75072505, Horská 5, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.,
okresní organizace Trutnov, IČ 62048112, Horská 5, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ
SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených s chodem kanceláře (úhrada služeb, režijních a materiálových nákladů při zajišťování akcí
preventivního charakteru pro postižené civilizačními chorobami, rekondiční pobyty, kurzy životosprávy, tréninky paměti apod.) a výdaje spojené s pořízením permanentek do bazénu, triček
s logem organizace a dalšího drobného vybavení) v roce 2018,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., okresní organizace Trutnov, IČ 62048112, Horská 5, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Svaz tělesně postižených v České republice, z.s.,
místní organizace Trutnov, IČ 72037407, Horská 5/1, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ
SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem kanceláře, nákupem permanentek do krytého bazénu, pořádáním kulturního
zájezdu, pořádáním edukačních programů v roce 2018,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., místní organizace
Trutnov, IČ 72037407, Horská 5/1, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*08.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Domov pro seniory Pilníkov, IČ 00195031, Trutnovská
176, 542 42 Pilníkov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti
v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním akcí "Sportovní den pro seniory" a "Den otevřených dveří" v roce 2018,
*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Domov pro seniory Pilníkov, IČ 00195031, Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov, dle předloženého vzoru.
RM_2018-427/9
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 230.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov-Poříčí, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním služby
Osobní asistence Oblastní Charity Trutnov v roce 2018 (mzdové náklady apod.),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov-Poříčí, dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov-Poříčí, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů na provoz potravinového a humanitárního skladu pro lidi v nouzi v roce 2018,
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*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov-Poříčí, dle předloženého vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 45.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov-Poříčí, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s provozem Centra
dobrovolníků (elektřina, papírenské potřeby, telefon, pohonné hmoty, nákup ochranných pomůcek,
propagaci dobrovolnictví, tvorba letáků, tisk metodiky, apod.) a částečná úhrada výdajů na mzdy
koordinátora dobrovolníků v roce 2018,
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov-Poříčí, dle předloženého vzoru,
*04.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov-Poříčí, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s nákupem nových
zdravotních pomůcek do stávající půjčovny pro občany města Trutnova a úhrada výdajů na pronájem skladových prostor v roce 2018,
*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov-Poříčí, dle předloženého vzoru,
*05.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov-Poříčí, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s činností sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "ZVONEK pro rodinu" v roce 2018,
*05.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov-Poříčí, dle předloženého vzoru,
*06.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Klub vozíčkářů Trutnov – Bukovinka, z.s.,
IČ 26560895, Úpická 146, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na
poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním
aktivizační, výchovné, vzdělávací a terapeutické činnosti klubu v roce 2018 (výdaje na kulturně
zájmové akce pro členy klubu, nákup materiálu pro arteterapeutickou činnost a ostatní zájmové
aktivity členů, zajištění personálních a provozních činností spojených s provozem klubu, osobní
náklady),
*06.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Klub vozíčkářů Trutnov – Bukovinka, z.s., IČ 26560895, Úpická 146, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*07.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 7.000,00 Kč pro Klub vozíčkářů Trutnov – Bukovinka, z.s.,
IČ 26560895, Úpická 146, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na
ostatní činnosti v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených s vedením videokroniky klubu v roce 2018,
*07.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Klub vozíčkářů Trutnov – Bukovinka, z.s., IČ 26560895, Úpická 146, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2018-428/9
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro MovementTouch, z.s, IČ 06315313, Na Průhonu 655/23, Čimice, 181 00 Praha, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní
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akce – částečná úhrada výdajů spojených s účinkováním umělců v multimediální inscenaci
"Opravdoví" ve Společenském centru Uffo Trutnov (honoráře apod.) a výdaje za pronájem specializované techniky pro Networked Performance ve Společenském centru Uffo Trutnov v roce 2018,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro MovementTouch, z.s, IČ 06315313, Na Průhonu 655/23, Čimice,
181 00 Praha, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč pro paní Barboru Chmelíkovou, IČ 86912119, Mládežnická 521, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním sedmi divadelních představení projektu "LiStOVáNí" a sedmi představení besed a autorského čtení v roce 2018,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro paní Barboru Chmelíkovou, IČ 86912119, Mládežnická 521, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro pana Tomáše Trochimoviče, bytem Polní 128, Trutnov,
na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 3. ročníku hudební akce "ROCK IN TRUTNOV" v roce 2018,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana Tomáše Trochimoviče, bytem Polní 128, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro pana Libora Mazuru, bytem Chrpová 458, Trutnov, na
účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených
s pořádáním hudební akce "MONSTER OF METAL AND HARDCORE XIV." v roce 2018 (ozvučení, osvětlení, tisk plakátů, propagace apod.),
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana Libora Mazuru, bytem Chrpová 458, Trutnov, dle předloženého
vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč pro pana Libora Mazuru, bytem Chrpová 458, Trutnov, na
účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených
s videopropagací hudební akce Monster of Metal and Hardcore XIV. (vytvoření aftermovie, natočení živých vystoupení účinkujících kapel, facebook reklama apod.) v roce 2018,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana Libora Mazuru, bytem Chrpová 458, Trutnov, dle předloženého
vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Country skupina Tendr, z.s., IČ 27026523, Lípová 93,
Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů
souvisejících s pořádáním 18. ročníku hudební akce "Setkání country & bluegrass skupin"
v roce 2018,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Country skupina Tendr, z.s., IČ 27026523, Lípová 93, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Klub bratří Čapků, z.s., IČ 26587688, Babí 125, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů
spojených s pořádáním přednášek na čapkovské téma v roce 2018,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub bratří Čapků, z.s., IČ 26587688, Babí 125, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*08.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro pana Libora Kopeckého, bytem Exulantská 333, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů
spojených s natočením a výrobou hudebního CD skupiny "Neodůvodnitelná lítost" a natočením
videoklipu k připravovanému CD,
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*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana Libora Kopeckého, bytem Exulantská 333, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*09.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Institut zážitkové pedagogiky, IČ 22894853, Voletiny 130, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním 17. ročníku "Charitativního festivalu na podporu dětí z dětských domovů Webrovkafest na Klučance 2018",
*09.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Institut zážitkové pedagogiky, IČ 22894853, Voletiny 130, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*10.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro STUDIO, z.s., IČ 26516675, Školní 151, Trutnov, na
účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů souvisejících s pořádáním 8. ročníku taneční akce "DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2018" na téma "Kouzelný příběh",
*10.02*
veřejnoprávní smlouvu pro STUDIO, z.s., IČ 26516675, Školní 151, Trutnov, dle předloženého
vzoru,
*11.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro pana Ing. Vladimíra Groha, bytem R. Frimla 859, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnosti kulturních organizací – částečná
úhrada výdajů na odměny pro vystavovatele v Galerii Hippo v roce 2018,
*11.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana Ing. Vladimíra Groha, bytem R. Frimla 859, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*12.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Spolek podkrkonošských výtvarníků Trutnov,
IČ 67443087, Na Svobodě 120, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnosti kulturních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku, zajištěním výtvarných výstav a prohlubováním česko-polské spolupráce v roce 2018,
*12.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Spolek podkrkonošských výtvarníků Trutnov, IČ 67443087, Na Svobodě 120, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*13.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Spolek Fotoklub KDÚ Trutnov, IČ 22767347, Bulharská 63, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnosti kulturních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu (účast v mapových okruzích, výdaje na zhotovení výstavních fotografií) a s pořádáním výstavy "Dolomity 2017" v roce 2018,
*13.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Spolek Fotoklub KDÚ Trutnov, IČ 22767347, Bulharská 63, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*14.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro H-kvintet, z.s., IČ 60152621, Palackého 375, Trutnov,
na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnosti kulturních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností souboru v roce 2018 (honoráře a cestovné hostům, účinkujícím,
propagace, cestovné, ozvučení, opravy zařízení, výdaje na materiál, apod.),
*14.02*
veřejnoprávní smlouvu pro H-kvintet, z.s., IČ 60152621, Palackého 375, Trutnov, dle předloženého
vzoru,
*15.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Chorea Corcontica, z.s., IČ 47465620, Ostrčilova 252,
Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnosti kulturních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s dopravou spolku na mezinárodní festival ve zpěvu v Senici a ve
Skalici v roce 2018,
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*15.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Chorea Corcontica, z.s., IČ 47465620, Ostrčilova 252, Trutnov, dle
předloženého vzoru.
RM_2018-429/9
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč) – Chorea Corcontica, z.s.
rada města
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Chorea Corcontica, z.s., IČ 47465620, Ostrčilova 252,
Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnosti kulturních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s pořízením hudebního nástroje – elektrofonické klávesy s příslušenstvím v roce 2018, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2018-430/9
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 60.000,00 Kč pro TŠ Bonifác, z.s.,
IČ 26638347, Cesta osvobození 712, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, na účel v kategorii KULTURA
odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 12. ročníku
pěvecké soutěže "ČESKO ZPÍVÁ" 2018,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TŠ Bonifác, z.s., IČ 26638347, Cesta osvobození 712, 542 33
Rtyně v Podkrkonoší, dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z.s. IČ 69154503, Krakonošovo nám. 127, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce
– částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním kulturně-společenských akcí pro trutnovskou
mládež a obyvatele (Přehlídka tanečních skupin reprezentujících Trutnov na soutěžích v ČR,
17. ročník Trutnovské Taneční Akademie, Vánoční přehlídka 2018 a Výuka tanců pro senior klub)
v roce 2018,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z.s. IČ 69154503, Krakonošovo
nám. 127, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 35.000,00 Kč pro Alternativa pro kulturu
z.s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na
kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním V. ročníku mezinárodní fotografické soutěže "JAZZ WORLD PHOTO" v roce 2018,
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu z.s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
schválit poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 550.000,00 Kč pro Alternativa pro kulturu
z.s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na
kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 20. ročníku mezinárodního festivalu "JAZZINEC 2018",
*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu z.s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 Kč pro Tkalcovské muzeum, z.s., IČ 22680152, Voletiny 22, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnosti kulturních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s prezentací tradičních řemesel Trutnovska pro veřejnost
i v zahraničí, jejich výuka, realizace vzdělávacích programů a seminářů pro hendikepované, tradič-
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ní akce v muzeu, výdaje spojené s provozem a propagací muzea (letáky, info panely, cedule
apod.) v roce 2018,
*05.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Tkalcovské muzeum, z.s., IČ 22680152, Voletiny 22, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*06.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 105.000,00 Kč pro Městskou dechovou hudbu – KRAKONOŠKA, IČ 70801380, Mánesova 370, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnosti kulturních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností orchestru, výdaje na
zvukaře, noty, výstrojní součástky pro hry venku v zimě, opravy nástrojů apod., v roce 2018,
*06.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Městskou dechovou hudbu – KRAKONOŠKA, IČ 70801380,
Mánesova 370, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RŮZNÉ
RM_2018-431/9
Smlouva o dílo na akci "Údržba mostu – Novodvorský most přes Úpu TRU-11"
rada města
schvaluje
*01.01*
předloženou smlouvu o dílo na akci: "Údržba mostu – Novodvorský most přes Úpu TRU-11".
RM_2018-432/9
VZ "Tajemství vojenského podzemí – výstavba parkoviště na Babí" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Tajemství vojenského
podzemí – výstavba parkoviště na Babí“, systémové číslo VZ: P18V00000031,
*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, Michaela Třeštíková, DiS.
a Ing. Lucie Novotná,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, pan Michal Šubrt, Ing. Miroslav
Franc, Michaela Třeštíková, DiS. 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_2018-433/9
VZ "Trutnov, parkoviště osobních vozidel pro DPS Kryblická 450" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Trutnov, parkoviště
osobních vozidel pro DPS Kryblická 450“, systémové číslo VZ: P18V00000043,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Miroslav Franc, pan Raimund Gloss
a Ing. Lucie Novotná,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, pan Michal Šubrt, Ing. Miroslav
Franc, pan Raimund Gloss a Ing. Lucie Novotná, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového
řízení, kteří skončí v konečném pořadí na prvním a druhém místě případně dalších tak, aby zadavatel měl k dispozici dvě nabídky uchazečů, s nimiž lze podepsat smlouvu (bude-li to s ohledem na
počet účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2018-434/9
VZ "Města odletů – Świdnica a Trutnov – realizace dětského hřiště" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Města odletů – Świdnica
a Trutnov – realizace dětského hřiště“, systémové číslo VZ: P18V00000039,
*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, Ing. Václava Rex, Ing. Lucie Novotná,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, Ing. Miroslav Franc, Ing. Václava
Rex, paní Kateřina Racková, 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_2018-435/9
Bezplatné použití znaku města
rada města
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím znaku města v publikaci Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS
ČR.
RM_2018-436/9
Upgrade knihovnického systému
rada města
souhlasí
*01.01*
s upgradem knihovnického systému Clavius na systém Tritius Městskou knihovnou s regionálními
funkcemi Trutnov.
RM_2018-437/9
VZ „Inovace a rozšíření informačních systémů ve městě Trutnov – rok 2018“ – schválení
výsledku výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce rozdělené na tři části „Inovace a rozšíření informačních systémů ve městě Trutnov – rok 2018“, systémové číslo VZ: P17V00000131, konkrétně účastníka č. 1 – GORDIC spol. s r.o., Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783, celková
nabídková cena 1.628.556,00 Kč bez DPH k realizaci části 1) zakázky – Rozšíření informační platformy (RIP)
a
účastníka č. 1 – T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové, IČ 47451084, celková nabídková cena 251.000,00 Kč bez DPH k realizaci části 2) zakázky – Rozšíření mapového
serveru pro městský úřad (RMS)
a
účastníka č. 2 – DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 26012162,
nabídková cena 150.850,00 Kč bez DPH k realizaci části 3) zakázky – Pořízení koncových zařízení a kancelářského balíku SW (KZ),
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
Část 1) Rozšíření informační platformy (RIP)
1. GORDIC spol. s r.o., Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava
Část 2) Rozšíření mapového serveru pro městský úřad (RMS)
1. T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové
Část 3) Pořízení koncových zařízení a kancelářského balíku SW (KZ)
1. DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují,
2. C SYSTÉM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění uzavření smlouvy s vybranými dodavateli; 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.
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RM_2018-438/9
Nakládání s finančními prostředky opatrovanců
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí informaci o nakládání s finančními prostředky opatrovanců v roce 2017.
RM_2018-439/9
Žádost o podporu asistenční a tísňové péče
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s vyjádřením aktuální podpory a zájmu města Trutnova o spolupráci se společností Linnet eu
s.r.o., Mělčany 38, 518 01 Dobruška (zařízení poskytovatele Anděl na drátě), a to při poskytování
sociální služby „tísňová péče“ dle předložené žádosti.
RM_2018-440/9
Pořízení DHMM – Mateřská škola, Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se záměrem Mateřské školy, Trutnov pořídit dlouhodobý hmotný movitý majetek, tj. elektrický přístěnný korytový žehlič (mandl), dle předloženého návrhu,
*01.02*
se záměrem Mateřské školy, Trutnov pořídit dlouhodobý hmotný movitý majetek, tj. elektrickou
pánev s manuálním sklápěním 80 L, dle předloženého návrhu.
RM_2018-441/9
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
rada města
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 11.04.2018 k podaným žádostem o umístění v domech s pečovatelskou službou (DPS) a ke změnám na pořadníku žadatelů dle předloženého návrhu,
*01.02*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v DPS dle předloženého návrhu.
RM_2018-442/9
Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením veřejnoprávních smluv o zajištění projednání vybraných přestupků s obcemi správního obvodu města Trutnova jako obce s rozšířenou působností dle předloženého návrhu.
RM_2018-443/9
Zrušení zájmového sdružení právnických osob s názvem „Čisté teplo – Krkonoše“
rada města
odnímá
*01.01*
souhlas s umístěním sídla zájmového sdružení právnických osob „Čisté teplo – Krkonoše“ v budově Městského úřadu Trutnov.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit zrušení zájmového sdružení právnických osob „Čisté teplo – Krkonoše“ jako členovi výboru sdružení,
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*02.02*
schválit podání návrhu na zrušení zájmového sdružení právnických osob „Čisté teplo – Krkonoše“
Krajskému soudu v Hradci Králové v předloženém znění,
*02.03*
schválit podání návrhu na jmenování Mgr. Denisy Pavlové likvidátorem zájmového sdružení právnických osob „Čisté teplo – Krkonoše“ Krajskému soudu v Hradci Králové v předloženém znění.
RM_2018-444/9
Založení Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., pro podporu zdravotní péče
v nemocnici v Trutnově
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit záměr založení Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., pro podporu zdravotní péče v nemocnici v Trutnově dle předloženého návrhu.
RM_2018-445/9
Pracovnělékařské služby
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb s MUDr. Monikou Buršovou, Křižíkova 188, Horní Předměstí, Trutnov, IČ 05546656, pro Městskou policii Trutnov s účinností od
03.05.2018 na dobu neurčitou.
pověřuje
*02.01*
Mgr. Svobodu, ředitele Městské policie Trutnov, uzavřením smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb s MUDr. Monikou Buršovou, Křižíkova 188, Horní Předměstí, Trutnov, IČ 05546656.
RM_2018-446/9
Petice
rada města
bere na vědomí
*01.01*
Petici proti skládce stavebního odpadu na pozemku p. č. 2085/3 ve vlastnictví města Trutnova,
která byla podána dne 04.04.2018.
RM_2018-447/9
Zahraniční služební cesta člena Zastupitelstva města Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
na základě žádosti ze dne 23.04.2018 zahraniční služební cestu člena Zastupitelstva města Trutnova pana Mgr. Petra Sobotky ve dnech 30.04.2018 – 01.05.2018 do Würzburgu (Německo).
bere na vědomí
*02.01*
poskytnutí služebního vozidla MěÚ Trutnov pro účely zahraniční služební cesty žáků ZUŠ Trutnov
společně s pedagogickým doprovodem a členem Zastupitelstva města Trutnova Mgr. Petrem Sobotkou.
RM_2018-448/9
Pronájem služebních vozidel příspěvkových organizací třetím osobám
rada města
souhlasí
*01.01*
s přenecháním služebních vozidel příspěvkových organizací města Trutnova uvedených v příloze
č. 1 jiným subjektům k užívání v souladu s čl. VIII odst. 3 zřizovacích listin těchto organizací.
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schvaluje
*02.01*
znění předložených vnitřních předpisů příspěvkových organizací upravujících užívání služebních
vozidel dle přílohy č. 2.
RM_2018-449/9
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 14.05.2018 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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