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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
Žádná usnesení ke kontrole
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-507/11
Palackého čp. 77
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města schválit převod nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 77 Palackého ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové 114,83 m2 (2 místnosti 20,20 m2 a 48,43 m2,
1 kancelář 8,54 m2, 1 sklad 13,00 m2, 3 chodby o celkové výměře 16,35 m2, 1 WC 1,93 m2, 1 umývárna 1,31 m2 a 1 kotelna 5,07 m2) ze stávajícího nájemce paní Moniky Werner, IČ 65210620, na
pana Ladislava Palduse, IČ 69865302, za stejných smluvních podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 20.06.2018, za účelem provozování kavárny.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
neschvaluje
*02.01*
ukončení nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 77 Palackého ul. v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové 114,83 m2 (2 místnosti 20,20 m2 a 48,43 m2, 1 kancelář 8,54 m2, 1 sklad
13,00 m2, 3 chodby o celkové výměře 16,35 m2, 1 WC 1,93 m2, 1 umývárna 1,31 m2 a 1 kotelna
5,07 m2) s paní Monikou Werner, dohodou ve výpovědní době ke dni 31.05.2018.
bere na vědomí
*03.01*
výpověď paní Moniky Werner z nájmu prostor sloužících podnikání, číslo nájemní smlouvy
201 626.
RM_2018-508/11
nám. Republiky čp. 999 (UFFO)
rada města
schvaluje
*01.01*
podání výpovědi z nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 999 nám. Republiky
v Trutnově, uzavřené dne 07.07.2010 mezi městem Trutnovem, zastoupeném Společenským centrem Trutnovska pro kulturu a volný čas, IČ 72049537 a společností U Kostela s. r. o.,
IČ 27493466.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 999 nám. Republiky
v Trutnově (Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas), umístěné v 1. NP a 1. PP
o celkové výměře 192,70 m2 (1. NP o výměře 125,50 m2: kavárna 104,30 m2, zázemí kavárny
13,10 m2, provozní schodiště 4,30 m2, úklidová místnost 2,90 m2, provozní výtah 0,90 m2, 1. PP
o výměře 67,20 m2: sklad kavárny 27,60 m2, zázemí kavárny 19,30 m2, šatna 10,90 m2, provozní
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schodiště 8,50 m2, provozní výtah 0,90 m2) na dobu neurčitou, s úvodní cenou pro jednání ve výši
252.151,00 Kč/rok za prostory sloužící podnikání a zařízení s tím, že 80 % z nabídnuté ceny bude
nájemné za prostory sloužící podnikání a 20 % z nabídnuté ceny + DPH bude nájemné za movitý
majetek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání, za účelem provozování kavárny. Dále bude nájemce hradit náklady za služby spojené s provozem prostor sloužících podnikání (teplo, el. energie, vodné a stočné, teplá užitková
voda).
Součástí pronájmu je vybavení gastrozařízením v celkové pořizovací hodnotě cca 314.972,00 Kč
(neutrální pult, pult s dřezem, 3x lednice prosklená, pult pod kávovar, pult výčepní, výrobník ledu,
pult s dřezem, myčka skla, drtič vestavěný do dřezu, chladící vitrína, 10x regál policový kovový)
a zařízení nábytkem (30x kavárenská žídle, 27x kavárenský stolek, 4x čalouněná pohovka,
12x kavárenské křeslo polstrované, 56x křeslo venkovní, 1x barová stěna a pult pravý). Pořizovací
hodnota zařízení nábytkem činí cca 825.456,00 Kč.
Podmínkou pronájmu je zákaz kouření ve všech prostorech objektu, možnost omezení provozu
kavárny po dobu produkce na sále dle pokynů vedení SCT, zajištění provozu v průběhu akcí (občerstvení apod. při divadelních představeních), zajištění provozu typu catering (plesy, kongresy,
vernisáže apod.). Počátek nájemního vztahu je 01.07.2018. Nebude povoleno provozování kasina,
herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-509/11
nám. Horníků čp. 495
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 495 náměstí
Horníků v Trutnově, umístěných 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 a 3 sklepy o celkové výměře 58,40 m2) na období od 02.08.2018 do 31.03.2020,
s paní Irenou Exnerovou, IČ 41225627, za nájemné ve výši 120.000,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování prodejny rybářských potřeb a krmiva pro drobné zvířectvo.
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_2018-510/11
Jihoslovanská čp. 147
rada města
souhlasí
*01.01*
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, za nájemné ve výši
245.100,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od
01.07.2018, za účelem provozování ekologické čistírny, prodejny textilu, obuvi a sportovního zboží
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Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
RM_2018-511/11
Jihoslovanská čp. 149
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 149 Jihoslovanská v Trutnově, umístěných 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) s paní Janou Doubrava, IČ 06562019, do společného nájmu se stávajícím nájemcem paní Bc. Kateřinou Kokešovou, IČ 05993431, za nájemné
ve výši 111.000,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování kavárny s květinářstvím.
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_2018-512/11
Jihoslovanská čp. 26
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 26 Jihoslovanská ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 6,20 m2 (1 místnost) na dobu určitou
5 let, s panem Janem Lisým, IČ 63184753, za nájemné ve výši 11.160,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je zřízení účetní kanceláře a drobný prodej týkající se účetnictví.
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_2018-513/11
Jihoslovanská čp. 33
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 33 Jihoslovanská ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 10,40 m2 (1 místnost) na dobu určitou
5 let, s paní Norou Mihálikovou, IČ 61243493, za nájemné ve výši 14.400,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování prodejny se suvenýry „DŘEVÁCI“.

Stránka 6 z 25

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_2018-514/11
Bulharská čp. 143
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 143 Bulharská ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 72,70 m2 (1 místnost) na dobu určitou
5 let, s paní Pavlou Hrbkovou, IČ 72849061, za nájemné ve výši 126.660,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování prodejny s německým zbožím a bazar s dětským zbožím.
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.
NEBYTOVÉ PROSTORY – RŮZNÉ
RM_2018-515/11
Náchodská čp. 356 (upuštění od vymáhání nedobytné pohledávky za nebytový prostor)
rada města
bere na vědomí
*01.01*
zánik pohledávky ve výši 6.821,00 Kč s příslušenstvím a náklady soudního řízení ve výši
12.024,00 Kč za nebytový prostor v Trutnově, Náchodská 356, po panu Michalu Husákovi.
souhlasí
*02.01*
s upuštěním od vymáhání nedobytné pohledávky ve výši 6.821,00 Kč s příslušenstvím a náklady
soudního řízení ve výši 12.024,00 Kč (dle platebního rozkazu 36 Ro 1962/2007) po panu Michalu
Husákovi za nebytový prostor v Trutnově, Náchodská 356.
RM_2018-516/11
Dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti – loděnice
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření Dodatku 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
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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.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-517/11
p. p. 722/29, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města směnit část p. p. 722/6 (24,00 m2) v k. ú. Trutnov v majetku města
Trutnova za p. p. 722/29 (24,00 m2) v k. ú. Trutnov v majetku manž. Evy a Petra Ryzákových. Náklady spojené se směnou hradí žadatelé.
RM_2018-518/11
část p. p. 1732, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1732 (cca 150,00 m 2) v k. ú. Poříčí u Trutnova firmě B.D.H. KOVO s.r.o., za cenu dle odhadu tržní hodnoty nemovitosti. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2018-519/11
p. p. 1172/1 a 1176/1, k. ú. Křenov u Žacléře
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod stavby komunikace č. III/30020 včetně součástí a příslušenství na části
p. p.1172/1 a části p. p. 1176/1 v k. ú. Křenov u Žacléře v úseku od křižovatky s komunikací
III/30019 v délce 0,072 km od Královéhradeckého kraje,
*01.02*
schválit bezúplatný převod pozemků z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Trutnova, jedná se o p. p. 1172/1 (2 929,00 m2) a část p. p. 1176/1 (cca 450,00 m2) v k. ú. Křenov
u Žacléře. Náklady spojené s převodem hradí obdarovaný. Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného
zákaz zcizení převáděné nemovitosti, který se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode
dne podpisu smlouvy. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném
souhlasu dárce.
RM_2018-520/11
p. p. 959/2 a další, k. ú. Voletiny a Debrné
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod stavby komunikace č. III/01615 včetně součástí a příslušenství na pozemcích v k. ú. Voletiny a v k. ú. Debrné, v úseku od křižovatky s komunikací č. 16 v délce
1,240 km od Královéhradeckého kraje,
*01.02*
schválit bezúplatný převod pozemků z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Trutnova, jedná se o p. p. 959/2 (1 581,00 m2), p. p. 959/3 (422,00 m2), p. p. 959/4 (620,00 m2),
p. p. 959/5 (1 300,00 m2), p. p. 1323 (1 307,00 m2) a p. p. 1322 (170,00 m2) v k. ú. Voletiny,
p. p. 1108 (924,00 m2), p. p. 1105/2 (3 934,00 m2), p. p. 1105/7 (449,00 m2), p. p. 1105/10
(472,00 m2), p. p. 1105/11 (1 153,00 m2), p. p. 1105/14 (436,00 m2), p. p. 1105/15 (61,00 m2),

Stránka 8 z 25

p. p. 1105/1 (3 486,00 m2), p. p. 1105/16 (28,00 m2), p. p. 328/6 (59,00 m2) a p. p. 1105/6
(26,00 m2) v k. ú. Debrné. Náklady spojené s převodem hradí obdarovaný. Dárce si vyhrazuje k tíži
obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a dar bude užívat výhradně jako pozemek pod komunikací
v souladu s veřejným zájmem.
RM_2018-521/11
p. p. 1429/2 a 188/18, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod stavby komunikace č. III/3011 včetně součástí a příslušenství na
p. p. 1429/2 a p. p. 188/18 v k. ú. Poříčí u Trutnova v úseku od ul. Náchodská po ul. Polská v délce
0,69 km od Královéhradeckého kraje,
*01.02*
schválit bezúplatný převod pozemků z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Trutnova, jedná se o p. p. 1429/2 (737,00 m2) a p. p. 188/18 (4 496,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova.
Náklady spojené s převodem hradí obdarovaný. Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz
zcizení převáděné nemovitosti, který se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne
podpisu smlouvy. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-522/11
p. p. 1486/15, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 1486/15 (388,00 m2) v k. ú. Trutnov společnosti Lesy a parky Trutnov s.r.o., na dobu neurčitou od 01.07.2018. O pozemek bude rozšířena nájemní smlouva č. 922/02/M za stávajících podmínek smlouvy.
RM_2018-523/11
p. p. 223/2 a další, k. ú. Libeč
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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_2018-524/11
p. p. 2242/5, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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.
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RM_2018-525/11
p. p. 2656/100, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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_2018-526/11
p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části 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.
RM_2018-527/11
p. p. 22/3 a p. p. 654, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem 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_2018-528/11
p. p. 2226/2 a další, k. ú. Babí
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem 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 části 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_2018-529/11
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, paní Romaně Schrollové
(OBČERSTVENÍ BROOKLYN), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
04.06.2018 do 03.04.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem
smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/2 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov
v termínu od 04.04.2018 do 03.06.2018 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
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RM_2018-530/11
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, společnosti DALITEX TRADE
s. r. o. (OBČERSTVENÍ KOTVA), 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 s tím, že bude před podpisem
smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/2 (cca 1,00 m 2) v k. ú. Trutnov
v termínu od 01.04.2018 do 31.05.2018 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-531/11
p. p. 147, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 147 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, nábřeží Václava Havla, společnosti Inspilert
plus s. r. o. (OBČERSTVENÍ V KINĚ), k umístění reklamního stojanu typu „A“ a reklamního zmrzlinového kornoutu na dobu určitou, a to od 04.06.2018 do 03.06.2019 za nájemné ve výši
3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání
části p. p. 147 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 20.04.2018 do 03.06.2018 ve výši
3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-532/11
p. p. 1417 a p. p. 40/12, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 3615 170 010 na pronájem plochy na zábradlí stojícím na části
p. p. 1417 (0,75 m2 pohledové plochy) a plochy na zábradlí stojícím na části p. p. 40/12 (0,75 m 2
pohledové plochy) vše v k. ú. Poříčí u Trutnova se společností Pneuservis u Tašíka, s. r. o., dohodou ke dni 31.12.2018.
RM_2018-533/11
p. p. 2528, k. ú. Trutnov
rada města
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2528 (cca 313,00 m2) v k. ú. Trutnov paní Zdeňce Ježkové jako manipulační
plochu.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2018-534/11
st. p. 4718, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování skříně na budově, na st. p. 4718 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu
1,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
ruší
*02.01*
usnesení rady města č. 2018-259/6 z 19.03.2018.
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RM_2018-535/11
p. p. 874/5 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení bezúplatné služebnosti cesty a stezky na p. p. 874/5, p. p. 868/1 a p. p. 874/9 v k. ú. Poříčí
u Trutnova k panující p. p. 868/2 a p. p. 874/3 v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku pana Jiřího Davídka v celkovém rozsahu 2 462,00 m2. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí
oprávněný.
RM_2018-536/11
p. p. 1791 a p. p. 1753, k. ú. Libeč
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene k panující p. p. 980 a st. p. 376 v k. ú. Libeč v majetku manž.
Vladimíra a Ivy Šulcových spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na části
p. p. 1791 a p. p. 1753 v k. ú. Libeč v celkovém rozsahu 16,50 m2. Jednotková cena činí
33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2018-537/11
p. p. 2184/12 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., na části
p. p. 2184/12, p. p. 2184/13, p. p. 2184/22, p. p. 2187/1 a p. p. 2359/2 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování kabelového vedení NN v celkovém rozsahu 72,00 m 2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2018-538/11
p. p. 581/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zrušení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p. 581/3 v k. ú. Trutnov. Veškeré náklady spojené s ukončením uhradí oprávnění.
RM_2018-539/11
p. p. 2183/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti První vodovodní a kanalizační,
s. r. o., IČ 24276782, spočívajícího v právu uložení a provozování přízemního objektu pro zastřešení stávající čerpací stanice odpadních vod na části p. p. 2183/1 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 16,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-540/11
Náchodská čp. 1 (odepsání pohledávky)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí nevymahatelnost pohledávek:
 ve výši 100.787,00 Kč poplatek z prodlení a 7.469,00 Kč náklady soudního výkonu rozhodnutí
(36 Ro 290/2007),
 ve výši 2.161,00 Kč poplatek z prodlení a 18.547,00 Kč úrok z prodlení (32 Ro 1133/2007),
 ve výši 3.824,38 Kč část jistiny, 23.154,40 Kč náklady soudního řízení a 15.483,60 Kč úrok
z prodlení (36 Ro 790/2008),
 ve výši 20.209,00 Kč jistina, 13.904,60 Kč náklady soudního řízení a 4.682,40 Kč úrok
z prodlení,
vůči dlužnici paní Haně Rejlové za užívání bytu v domě Náchodská čp. 1, Trutnov 3, z důvodu splnění oddlužení dlužnice a osvobození od dalšího plnění,
*01.02*
schválit odepsání pohledávek:
 ve výši 100.787,00 Kč poplatek z prodlení a 7.469,00 Kč náklady soudního výkonu rozhodnutí
(36 Ro 290/2007),
 ve výši 2.161,00 Kč poplatek z prodlení a 18.547,00 Kč úrok z prodlení (32 Ro 1133/2007),
 ve výši 3.824,38 Kč část jistiny, 23.154,40 Kč náklady soudního řízení a 15.483,60 Kč úrok
z prodlení (36 Ro 790/2008),
 ve výši 20.209,00 Kč jistina, 13.904,60 Kč náklady soudního řízení a 4.682,40 Kč úrok z prodlení,
vůči dlužnici paní Haně Rejlové za užívání bytu v domě Náchodská čp. 1, Trutnov 3, z důvodu splnění oddlužení dlužnice a osvobození od dalšího plnění.
RM_2018-541/11
Krakonošovo nám. čp. 22, č. b. 4 (žádost o snížení nájemného)
rada města
schvaluje
*01.01*
prominutí nájemného u bytu Krakonošovo nám. čp. 22, č. b. 4, 3. podlaží, jehož nájemcem je pan
Vladimír Brádler, ve výši 14.040,00 Kč za období měsíce červenec 2018 a částečně za srpen 2018
z důvodu častého zatékání do bytu.
RM_2018-542/11
Krakonošovo nám. čp. 128, č. b. 3
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. čp. 128,
č. b. 3, 2. podlaží, o vel. 1 + 1 (kuchyň 11,60 m2, 1. pokoj 22,90 m2, koupelna + WC 4,05 m2 a komora 6,95 m2), topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné 2.489,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, plynový kotel, el. bojler a vodoměr SV. Orientační výše zálohy
na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní odpad
40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 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.
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RM_2018-543/11
M. Gorkého čp. 264, č. b. 11
rada města
ruší
*01.01*
své rozhodnutí č. j. 2018-213/05 ze dne 05.03.2018.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, M. Gorkého čp. 264, č. b. 11,
4. podlaží, o vel. 1 + 3 (kuchyň 8,68 m2, 1. pokoj 20,03 m2, 2. pokoj 12,48 m2, 3. pokoj 9,65 m2,
předsíň 4,18 m2, koupelna 1,97 m2, WC 0,86 m2 a sklep 4,45 m2), topení dálkové. Minimální měsíční nájemné 3.379,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, vestavěná skříň, karma, měřidlo tepla a vodoměr SV. Orientační
výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/osoba, domovní služby
20,00 Kč/osoba, komín 40,00 Kč a teplo 800,00 Kč.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
RM_2018-544/11
Bulharská čp. 65, č. b. 2
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská čp. 65, č. b. 2, 3. podlaží, o vel. 1 + 2 (kuchyň 10,20 m2, 1. pokoj 23,07 m2, 2. pokoj 23,07 m2, předsíň 7,48 m2, koupelna + WC 9,00 m2 a sklep 10,00 m2), topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné
4.486,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, plynový kotel 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 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
RM_2018-545/11
M. Gorkého čp. 262, č. b. 12
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese M. Gorkého čp. 262, č. b. 12, 5. podlaží, o vel. 1 + 1, na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
M. Gorkého čp. 262, č. b. 12, o vel. 1 + 1, standardní byt
Měs. nájemné
Délka 1. plat. období
1. Nikola Tauchmanová
4.100,00 Kč
18 měsíců
2. Jonáš Kučera
3.750,00 Kč
12 měsíců
3. Richard Rázek
3.502,00 Kč
12 měsíců
4. Ivo Kopřiva
2.900,00 Kč
12 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.
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RM_2018-546/11
Palackého čp. 80, č. b. 1
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Palackého čp. 80, č. b. 1, 4. podlaží, o vel. 1 + 3, na základě
výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
Palackého čp. 80, č. b. 1, o vel. 1 + 3, standardní byt
Měs. nájemné
1. Simona Tejchmanová
7.150,00 Kč
2. Jaroslav a Jana Procházkovi
6.666,00 Kč
3. Jakub Beránek
5.999,00 Kč
4. Lukáš Piskáček
5.890,00 Kč
5. Jonáš Kučera
5.551,00 Kč
6. Martin Šprinc
4.800,00 Kč
7. Kateřina Racková
3.807,00 Kč
8. Ivo Kopřiva
3.500,00 Kč

Délka 1. plat. období
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
18 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 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 manž. Kolomana a Evy Zubajových z výběrového řízení na nájem bytu Palackého
čp. 80, č. b. 1, o vel. 1 + 3.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2018-547/11
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava šaten Zimní stadion Trutnov” – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava šaten 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.
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pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele MEBYS Trutnov s.r.o., k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2018-548/11
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Víceúčelové hřiště HSM“ – výsledek výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Víceúčelové hřiště HSM” rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka uchazeče:
INFRASTAV s.r.o. Trutnov, IČ 27511677, s nabídkovou cenou 2.313.226,65 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_2018-549/11
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava střechy Krakonošovo nám. 22, Trutnov“ – výsledek výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava střechy Krakonošovo nám. 22, Trutnov” rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče:
Michal Počekajlo, Trutnov, IČ 86691813, s nabídkovou cenou 760.683,20 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_2018-550/11
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Vzduchotechnika Zimní stadion Trutnov“ – výsledek výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Vzduchotechnika Zimní stadion Trutnov” rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče:
TEREA SERVIS CZ s.r.o., Praha, IČ 03555518, s nabídkovou cenou 2.210.709,00 Kč bez DPH,
veřejná zakázka malého rozsahu „Vzduchotechnika Zimní stadion Trutnov“ byla vypsána na opravu celé vzduchotechniky na západní tribuně Zimního stadionu. Vzhledem k tomu, že ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 na uvedenou opravu je schváleno pouze 600.000,00 Kč bez DPH a za
použití článku XV. Výzvy k podání nabídky, včetně zadávacích podmínek omezení uvedené veřejné zakázky malého rozsahu do výše 600.000,00 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.
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*02.02*
společnost MEBYS Trutnov s.r.o., aby uvedené finanční prostředky byly využity hospodárně, a aby
částečná oprava vzduchotechniky byla smysluplná.

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-551/11
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro paní Blanku Horákovou, BBA, IČ 63183803, Krakonošovo nám. 16, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované
– úhrada výdajů spojených s organizací výstav trutnovských základních škol – "Projekt pro trutnovské základní školy" ve školním roce 2017/2018,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro paní Blanku Horákovou, BBA, IČ 63183803, Krakonošovo nám. 16,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Mateřské centrum KAROlínka, z.s., IČ 69863938,
Školní 13, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované
– částečná úhrada výdajů spojených s pořízením didaktických pomůcek mobiliáře a sedáků a výdajů na obnovu vybavení herny mateřského centra v roce 2018,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Mateřské centrum KAROlínka, z.s., IČ 69863938, Školní 13, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Trutnov,
IČ 62048571, K Vébrovce 81, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše
nedefinované – úhrada výdajů spojených s činností základní organizace Trutnov, nákup léčiv pro
včely, zajištění zdravotního stavu včel v roce 2018,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Trutnov, IČ 62048571,
K Vébrovce 81, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 50.000,00 Kč pro České dráhy, a.s., IČ 70994226,
nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace
výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním oslav "Regionálního dne
železnice" – dnů evropského kulturního dědictví a jízdy historických parních vlaků v roce 2018,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro České dráhy, a.s., IČ 70994226, nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, dle předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Společnost česko-německého porozumění Trutnov
– Krkonoše, z.s., IČ 47464780, Horská 634, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4.
Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s účastí spolku na Sudetoněmeckém dni v Augsburgu (výdaje spojené s provozem stánku, elektřina, pronájem stolů)
a výdaje spojené s dopravou v roce 2018,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Společnost česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše, z.s.,
IČ 47464780, Horská 634, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Trutnov,
IČ 60153130, Sokolovská 284, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace
výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním týdenního edukačně preventivního pobytu pro diabetiky v roce 2018,
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*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Trutnov, IČ 60153130, Sokolovská 284, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 35.000,00 Kč pro Přátelé dobrého vína, z.s.,
IČ 22724818, Žižkova 532, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše
nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 4. ročníku vinařských slavností
„Trutnovské vinařské slavnosti“ v roce 2018,
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Přátelé dobrého vína, z.s., IČ 22724818, Žižkova 532, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*08.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Letecký klub ultralehkého létání v Trutnově,
IČ 69155771, Na Statku 31, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše
nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 13. ročníku leteckého dne v Trutnově v roce 2018,
*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Letecký klub ultralehkého létání v Trutnově, IČ 69155771, Na Statku 31, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2018-552/11
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s převzetím záštity nad projektem „Na kole jen s přilbou“ pro rok 2018 pořádaný neziskovou organizací Bezpečně na silnicích, o.p.s., IČ 28733932, Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec 2.
neschvaluje
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro Bezpečně na silnicích, o.p.s., IČ 28733932, Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec 2, na účel určený v individuálně podané žádosti – částečná úhrada výdajů spojených s vytvořením informačních materiálů a pořízením reflexních předmětů v rámci projektu „Na kole jen s přilbou“ v roce 2018, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 9.000,00 Kč pro Ing. Martina Kynčla, bytem Březinova 490/7, 189 00
Praha, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada doplatku výdajů spojených s pořádáním 3. ročníku projektu "Čistá řeka Úpa 2018" (výdaje na
drobný materiál, pronájem loděnice apod.), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2018-553/11
Závěrečný účet města Trutnova za rok 2017
rada města
bere na vědomí
*01.01*
celoroční hospodaření města a návrh Závěrečného účtu města Trutnova za rok 2017 včetně zprávy auditorské společnosti o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit celoroční hospodaření města a Závěrečný účet města Trutnova za rok 2017 včetně zprávy
auditorské společnosti o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 bez výhrad,
*02.02*
schválit okruh hospodářské činnosti města v rozsahu dle předloženého návrhu.
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RM_2018-554/11
Schválení účetní závěrky města Trutnova za rok 2017
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit účetní závěrku města Trutnova za rok 2017,
*01.02*
schválit převod výsledku hospodaření města Trutnova za rok 2017 ve výši 68.951.117,84 Kč na
účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
RM_2018-555/11
Návratná finanční výpomoc – Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1.725.959 Kč České lesnické akademii
Trutnov – střední a vyšší odborné škole, Lesnická 9, Trutnov, IČ 60153296, na účel určený žadatelem v žádosti – předfinancování akce „Rekonstrukce pěšiny“,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu s Českou lesnickou akademií Trutnov – střední vyšší a odbornou
školou, Lesnická 9, Trutnov, IČ 60153296, ve znění dle předloženého návrhu.
RŮZNÉ
RM_2018-556/11
VZ "Rekonstrukce ulice Za Komínem" – zrušení zadávacího řízení
rada města
ruší
*01.01*
zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce ulice Za Komínem".
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k podepsání písemností s tím souvisejících.
schvaluje
*03.01*
vypsání opakovaného zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce ulice Za Komínem“, systémové číslo VZ: P18V00000073, a to zadávacího řízení zjednodušeného podlimitního,
*03.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*03.03*
uveřejnění zadávacích podmínek na profilu zadavatele,
*03.04*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném zadávacím řízení dle předloženého návrhu,
*03.05*
jmenování komise pro otevírání obálek: Ing. Hana Horynová, Ing. Miroslav Franc, Ing. Lucie Novotná,
*03.06*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, Mgr. Petr Skokan, Ing. Miroslav
Franc, pan Raimund Gloss, Ing. Lucie Novotná, náhradník: 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
Stránka 19 z 25

z účasti v zadávacím řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny obligatorní důvody k jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
pověřuje
*04.01*
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_2018-557/11
Úprava lyžařských běžeckých tras Trutnov – smlouva o poskytnutí dotace
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy č. 18CRG01-0004 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje na realizaci projektu "Úprava lyžařských běžeckých tras Trutnov
2018/2019“.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření smlouvy s Královéhradeckým
krajem v předloženém znění v termínu do 05.06.2018.
RM_2018-558/11
Smlouva o dílo na akci "Oprava povrchu parkoviště – Sněženková"
rada města
schvaluje
*01.01*
předloženou smlouvu o dílo na akci "Oprava povrchu parkoviště – Sněženková".
RM_2018-559/11
Smlouva o dílo na akci "Oprava chodníků – Švábenicova"
rada města
schvaluje
*01.01*
předloženou smlouvu o dílo na akci "Oprava chodníků – Švábenicova".
RM_2018-560/11
Architektonická soutěž o návrh řešení "Pěší zóna Trutnov" – schválení výsledku soutěže
rada města
schvaluje
*01.01*
výsledné pořadí soutěžních návrhů a výši cen návrhů otevřené anonymní jednofázové projektové
soutěže o návrh řešení „Pěší zóny Trutnov“:
1. místo – návrh č. 1 podaný společně autory Ing. arch. Martinem Hájkem, Dvorská 196, 503 11
Hradec Králové, Ing. arch. Václavem Hájkem, Horova 1184, 500 02 Hradec Králové a Ing. arch.
Lukášem Kemrem, Třída E. Beneše 1525, 500 12 Hradec Králové – s cenou ve výši
180.000,00 Kč,
2. místo – návrh č. 4 podaný autorem Ing. arch. Michalem Rouhou, momentura s.r.o., U Křížku 1399/12, 140 00 Praha 4 – s cenou ve výši 150.000,00 Kč,
3. místo – neuděleno,
*01.02*
udělení odměn za neoceněné návrhy, které přinesly pozoruhodné podněty k řešení ve výši:
40.000,00 Kč – návrh č. 6 od autorů ATIP, a.s., Ing. Vladimíra Vokatého, Ing. arch. Martina Vokatého a Ing. arch. Martina Tauchmana,
40.000,00 Kč – návrh č. 9 od autorů Ing. arch. Šárky Ullwerové, Ing. Jitky Ullwerové, Ing. arch.
Adama Vilímka a Ing. arch. Martina Březiny,
10.000,00 Kč – návrh č. 10 od autorů Ing. Kateřiny Miholové, Ing. arch. Jana Kubáta a Bc. Davida
Helešice (spolupráce: Ing. arch. Václav Mihla, Ing. Norbert Obršál, Zuzana Krčková),
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*01.03*
rozhodnutí o vyloučení účastníka a autorů soutěžních návrhů č. 3, 5, 7, 8 a 11 z posuzování z důvodu nesplnění podmínek k účasti v soutěži v souladu s ust. části 4.3.1 soutěžních podmínek pro
nedoložení dokumentů dle ust. části 4.2.1 soutěžních podmínek,
*01.04*
rozhodnutí o vyloučení účastníka a autora soutěžního návrhu č. 13 z důvodu nesplnění požadavků
na soutěžní návrhy v souladu s ust. 6.8.1 soutěžních podmínek pro porušení požadovaného obsahu návrhu dle ust. 6. soutěžních podmínek.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, vyzvat autory vítězného návrhu č. 1 „Ing. arch. Martina Hájka, Dvorská 196, 503 11 Hradec Králové, Ing. arch. Václava Hájka, Horova 1184, 500 02
Hradec Králové a Ing. arch. Lukáše Kemra, Třída E. Beneše 1525, 500 12 Hradec Králové“, v jednacím řízení bez uveřejnění, k předložení cenové nabídky na zhotovení zakázky na zpracování
všech základních služeb při vypracování projektové dokumentace v rozsahu dle ust. 3.3.1 písm. a)
až d) soutěžních podmínek, po marném uplynutí lhůt stanovených pro podání námitek účastníky
soutěže.
RM_2018-561/11
VZ "Tajemství vojenského podzemí – výstavba parkoviště na Babí" – schválení výsledku
výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce "Tajemství vojenského podzemí – výstavba
parkoviště na Babí", konkrétně účastníka č. 1 – COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9,
IČ 26177005, nabídková cena 3.360.170,00 Kč včetně DPH k realizaci zakázky,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005,
2. MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, pro případ, že by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele a k zajištění uzavření
smlouvy s účastníkem druhým v konečném pořadí; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu
všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.
RM_2018-562/11
VZ "Trutnov, parkoviště osobních vozidel pro DPS Kryblická 450" – schválení výsledku výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce "Trutnov, parkoviště osobních vozidel pro DPS
Kryblická 450", konkrétně účastníka č. 1 – COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9,
IČ 26177005, nabídková cena 1.316.480,00 Kč včetně DPH k realizaci zakázky,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005,
2. STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov, IČ 64255352,
3. MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807.
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pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, pro případ, že by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele a k zajištění uzavření
smlouvy s účastníkem druhým v konečném pořadí; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu
všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.
RM_2018-563/11
VZ "Inovace a rozšíření informačních systémů ve městě Trutnov – rok 2018, II. etapa" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Inovace a rozšíření informačních systémů
ve městě Trutnov – rok 2018, II. etapa“, systémové číslo VZ: P18V00000030, 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*
jmenování hodnotící komise: pan Michal Šubrt, Ing. Lucie Novotná, Ing. Jiří Masařík, Mgr. Leoš
Křemenský, pan Michal Krátký;
Náhradník: paní Monika Vídeňská, pan Jozef Bocán, Mgr. Jiří Henych, pan Petr Vraný, pan Martin
Kuželka;
Přísedící: JUDr. Eliška Erbenová (CEP a.s.);
k provádění běžných úkonů v předmětném zadávacím řízení, konkrétně k otvírání obálek, 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 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. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2018-564/11
Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města (DSO KVM)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
projednat a vzít na vědomí Zprávu o činnosti, Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2017.
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RM_2018-565/11
Převedení nepotřebného majetku na městskou policii
rada města
schvaluje
*01.01*
převedení nepotřebného majetku – osobního vozidla Škoda Octavia, RZ 2H4 0121, na Městskou
policii Trutnov.
RM_2018-566/11
VZ „Tisk periodika Radniční listy 2018“ – schválení výsledku výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Tisk periodika Radniční listy 2018“, systémové
číslo VZ: P18V00000029, konkrétně účastníka č. 3 – SAMAB PRESS GROUP, a.s., Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, IČ 25524291, nabídková cena 1.464.793,00 Kč včetně DPH k realizaci
zakázky,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. SAMAB PRESS GROUP, a.s., Cyrilská 357/14, 602 00 Brno,
2. Typos, tiskařské závody, s.r.o., Podnikatelská 1160/14, Skvrňany, 301 00 Plzeň,
3. Profi-tisk group s.r.o., Kyselovská 559/125, Slavonín, 783 01 Olomouc,
4. Tiskárna PRATR a.s., Náchodská 524, Poříčí, 541 03 Trutnov 3.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kanceláře MěÚ, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma
samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kanceláře MěÚ, pro případ, že by vybraný dodavatel porušil
povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele a k zajištění uzavření smlouvy s účastníkem druhým v konečném pořadí; toto pověření zahrnuje též oprávnění
k podpisu všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.
RM_2018-567/11
Složení Zastupitelstva města Trutnova – volby 2018
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
stanovit počet členů Zastupitelstva města Trutnova pro volební období 2018–2022 na 33 členů.
RM_2018-568/11
Úpravy mobilní aplikace Můj Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s úpravami a rozšířením funkčností mobilní aplikace Můj Trutnov, které provede firma BSSHOP
s. r. o., Spojenecká 69, 541 01 Trutnov, za částku 30.000,00 Kč bez DPH.
RM_2018-569/11
Rozšíření modulu VEMA
rada města
souhlasí
*01.01*
s rozšířením modulu VEMA o aplikaci GDPR, který uvede do souladu personální systém VEMA
s požadavky Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, za cenu 49.450,00 Kč bez DPH a roční
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podporu 12.363,00 Kč bez DPH hrazenou od druhého roku po nasazení aplikace od společnosti
VEMA a.s., Okružní 871/3a, 638 00 Brno.
RM_2018-570/11
Rozšíření předmětu činnosti ZŠ Komenského
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Trutnov, Komenského 399, IČ 6420180, kterým se
a) ke dni 01.09.2018 rozšiřuje předmět činnosti o školní klub,
b) ke dni 01.09.2018 upravuje příloha zřizovací listiny vymezující majetek ve vlastnictví zřizovatele
svěřený organizaci k hospodaření.
RM_2018-571/11
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2018–2020 dle předloženého
návrhu.
RM_2018-572/11
Mateřská škola, Trutnov – podání žádosti o podporu z OP VVV
rada města
bere na vědomí
*01.01*
podání žádosti Mateřské školy, Trutnov o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II, a to za účelem realizace projektu „Zvýšení kvality výuky v Mateřské škole,
Trutnov“.
RM_2018-573/11
Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání na ŠR 2018/2019
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Trutnov na školní rok 2018/2019.
RM_2018-574/11
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
rada města
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 16.05.2018 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.
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RM_2018-575/11
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 18.06.2018 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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