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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
RM_2018-270/6
RM_2018-271/6
RM_2018-286/7

Přijetí dotace pro mikroprojekt „Sportovní olympiáda nezná hranic“ – posun
na další RM dne 02.07.2018
Přijetí dotace pro mikroprojekt „Města odletů – Świdnica a Trutnov“ – posun
na další RM dne 02.07.2018
Lhota čp. 6 (restaurace) – splněno

NEMOVITOSTI – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2018-578/13
st. p. 47 s čp. 18 (restaurace) a p. p. 93/1, k. ú. Voletiny
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit záměr prodeje nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. 47 o výměře 1.034,00 m2,
jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 18 – objekt občanské vybavenosti včetně
všech součástí, příslušenství a přípojek a pozemku označeného jako p. p. 93/1 o výměře
1.206,00 m2, k. ú. Voletiny, v části obce Voletiny a obci Trutnov, včetně příslušenství, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 08.08.2014. Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, bez
upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání 2.050.000,00 Kč.
NEMOVITOSTI – RŮZNÉ
RM_2018-579/13
Dešťová kanalizace v lokalitě zahrádkářské kolonie "Chmelnice", k. ú. Trutnov
rada města
neschvaluje
*01.01*
finanční spoluúčast města Trutnova ve výši 600.000,00 Kč na obnově a doplnění dešťové kanalizace v lokalitě zahrádkářské kolonie „Chmelnice“, k. ú. Trutnov.
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-580/13
Krakonošovo nám. čp. 16
rada města
neschvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 16 Krakonošovo nám.
v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 39,96 m2 (2 místnosti 14,43 m2 a 25,53 m2) na
dobu určitou 5 let, s paní Blankou Horákovou, BBA, IČ 63183803, za nájemné ve výši
10.800,00 Kč/rok, za účelem skladování zboží pro kulturní a společenské akce.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 16 Krakonošovo nám.
v Trutnově, umístěné v 1. NP (vchod z ulice Na Struze) o celkové výměře 39,96 m2 (2 místnosti
14,43 m2 a 25,53 m2) na dobu určitou 5 let. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor
k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostoru sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve
smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů.
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RM_2018-581/13
Krakonošovo nám. čp. 23
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 23 Krakonošovo nám.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 27,25 m2 (1 prodejna 24,11 m2, 1 výloha 1,14 m2
a 1 WC 2,00 m2) paní Ivaně Koutové, IČ 63180073, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny oděvů a doplňků. Nájemce
provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno.
RM_2018-582/13
PKS Bojiště – dodatek k nájemní smlouvě na rozšíření předmětu nájmu
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 0093/O/M/18, uzavřené mezi
městem Trutnovem a společností Bojiště s. r. o., IČ 06595103, dne 05.03.2018. Předmětem nájemní smlouvy bude nově pozemek st. p. 4811 o výměře 411,00 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je rozestavěná stavba bez způsobu využití, pozemek st. p. 4810 o výměře 33,00 m2
– zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. stavba technického vybavení,
dřevěné zastřešení objektu šaten se stánkem na pozemku st. p. 2509, část oplocení areálu v délce
450,00 m na pozemcích p. p. 1793/1, p. p. 1799/1, p. p. 1799/2 a p. p. 2497, konstrukce pro umístění reklamy, postavená na střeše objektu technického vybavení, na pozemku st. p. 4810 a dvě
části pozemku nově sloučené do pozemku p. p. 1799/5 o celkové výměře 3.516,00 m2 – lesní pozemek dle geometrického plánu č. 4618-94/2018 ze dne 23.03.2018 (část pozemku p. p. 1799/1
– lesní pozemek o výměře 962,00 m2 a část pozemku p. p. 1799/2 – lesní pozemek o výměře
2.554,00 m2), vše v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, v části obce Horní Předměstí. Ostatní ustanovení
nájemní smlouvy zůstávají beze změny.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-583/13
Školní čp. 13 (budova ZUŠ – učebna č. 9)
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 13 Školní ul.
v Trutnově, umístěných ve 3. NP o celkové výměře 25,80 m2 (učebna č. 9) na dobu určitou 5 let,
s panem Martinem Ličkou, IČ 65215265, za nájemné ve výši 18.060,00 Kč/rok, za účelem provozování opravny hudebních nástrojů.
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.
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RM_2018-584/13
Národní čp. 199 (kancelář č. 4, 5 a 6)
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání – kanceláří č. 4, 5
a 6 o celkové výměře 53,15 m2 v objektu čp. 199 v ulici Národní v Trutnově, umístěných ve 3. NP
(kancelář č. 4 o výměře 19,50 m2, kancelář č. 5 o výměře 18,05 m2 a kancelář č. 6 o výměře
15,60 m2) na dobu neurčitou, do společného nájmu se spolkem Tělovýchovná a sportovní unie
Trutnovska, z. s., IČ 00435813, spolkem Okresní fotbalový svaz TRUTNOV, IČ 22882863 a pobočným spolkem SERVISNÍ CENTRUM SPORTU ČUS TRUTNOV, Národní 199, 541 01 Trutnov,
za nájemné ve výši 12.000,00 Kč/rok bez DPH, za účelem zřízení kanceláře a sídla spolků.
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
ukládá
*03.01*
MgA. Kasíkovi, řediteli Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas, uzavřít nájemní
smlouvu se spolky Okresní fotbalový svaz TRUTNOV, IČ 22882863, Tělovýchovná a sportovní
unie Trutnovska, z. s., IČ 00435813 a pobočným spolkem SERVISNÍ CENTRUM SPORTU ČUS
TRUTNOV, Národní 199, 541 01 Trutnov, jako společnými nájemci.
Termín: 31.08.2018
RM_2018-585/13
Poříčská čp. 360 (restaurace Dvoračka)
rada města
neschvaluje
*01.01*
převod nájmu prostor sloužících podnikání – pozemku st. p. 3643, jehož součástí je stavba občanského vybavení čp. 360 v ul. Poříčská, v k. ú. a v obci Trutnov, ze stávajícího nájemce pana Radka
Raineta, IČ 61242403, na společnost Dvoračka Trutnov s. r. o., IČ 07099339, za stejných smluvních podmínek, za nájemné ve výši 203.004,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, s platností od 01.07.2018, za účelem provozování hostinské činnosti. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že v případě ukončení
nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
bere na vědomí
*02.01*
žádost společnosti HaFo les s. r. o., IČ 05451639, o převod nájmu prostor sloužících podnikání
– pozemku st. p. 3643, jehož součástí je stavba občanského vybavení čp. 360 v ul. Poříčská,
v k. ú. a v obci Trutnov.
RM_2018-586/13
Havlíčkova čp. 12
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výpověď pana Tomáše Hány ze společného nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 12 Havlíčkova ul. v Trutnově, číslo nájemní smlouvy 201 631. Výpovědní doba uplyne dne 01.09.2018.
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RM_2018-587/13
Žádost o odpuštění smluvní pokuty (Martin Věchet)
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s prominutím smluvní pokuty ve výši 10.000,00 Kč za porušení ujednání nájemní smlouvy
č. 201 624, článku 7, odstavce 5, panu Martinu Věchetovi.
RM_2018-588/13
Palackého čp. 77
rada města
schvaluje
*01.01*
převod nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 77 Palackého ul. v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 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, za nájemné ve výši 144.000,00 Kč/rok,
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 20.06.2018, za účelem
provozování kavárny. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-589/13
st. p. 899, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat st. p. 899 (21,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova paní Monice
Pilařové jako pozemek pod garáží. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-590/13
p. p. 136/1 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 136/1 (cca 108,00 m2), část p. p. 137/5 (cca
82,00 m2) a část p. p. 137/1 (cca 340,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova manž. Ondřeji a Barboře
Férovým k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-591/13
p. p. 702/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 702/2 (68,00 m2) v k. ú. Trutnov spol. Pizza Express CZ
Ltd. – Czech Republic branch, organizační složka, k vybudování vjezdu. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Zveřejnění bude zasláno spol. POLIKLINIKA MASARYKŮV DŮM s.r.o.
RM_2018-592/13
p. p. 284/12, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 284/12 (19,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město panu Jakubu Šlégrovi jako manipulační plochu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Stránka 9 z 35

RM_2018-593/13
p. p. 273/245, p. p. 273/243, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 273/245 (cca 7,00 m2) a část p. p. 273/243 (cca
30,00 m2) v k. ú. Trutnov manž. MVDr. Stanislavu a Ing. Mileně Novotným k rozšíření vlastních
pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-594/13
p. p. 1268/3, p. p. 2289/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města směnit část p. p. 1268/3 (159,00 m2) ve vlastnictví paní Marty Nývltové za p. p. 2289/1 (103,00 m2) v majetku města Trutnova, vše v k. ú. Trutnov. Náklady spojené
s převodem hradí smluvní strany každá z ½.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
vzít na vědomí, že usnesení ZM 2018-5/1 a ZM 2018-11/1 nebyla realizována z důvodu na straně
žadatele.
RM_2018-595/13
p. p. 394/3, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 394/3 (65,00 m2) v k. ú. Volanov panu Ondřeji Davidíkovi k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-596/13
p. p. 2097/2, p. p. 2097/5, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 2097/2 (4.640,00 m2) a p. p. 2097/5 (320,00 m2) v k. ú.
Trutnov společnosti Continental Automotive Czech Republic s. r. o., k vybudování parkoviště. Náklady spojené s převodem hradí kupující,
*01.02*
se zřízením bezúplatného věcného břemene na části p. p. 2097/2 (cca 600,00 m2) a p. p. 2097/5
(cca 70,00 m2) v k. ú. Trutnov ve prospěch města Trutnova, za účelem vybudování cyklostezky.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí povinný.
RM_2018-597/13
p. p. 2702 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2701 a část p. p. 2702 (celkem 43,00 m 2)
v k. ú. Trutnov společnosti SERVICE TRADING s.r.o., za účelem vybudování sjezdu na p. p. 722/3
v majetku žadatele na dobu neurčitou za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok,
*01.02*
se zveřejněním záměru města dát do výpůjčky části pozemků – p. p. 2694, p. p. 2693, p. p. 2702,
p. p. 2701, p. p. 2703 a p. p. 2716 o celkové výměře 45,00 m2 v k. ú. Trutnov společnosti SERVICE TRADING s.r.o., za účelem zrušení stávajících dvou sjezdů a vybudování nových chodníků
– propojení stávajících na dobu určitou 6 měsíců od započetí prací.
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RM_2018-598/13
p. p. 90/2 a další, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č. 240 667 na pronájem p. p. 90/2 (432,00 m2) a p. p. 93
(106,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova, uzavřené s paní Danou Význerovou dohodou ke dni
31.08.2018,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 90/2 (cca 411,00 m2), p. p. 93 (106,00 m2)
a část p. p. 830 (cca 35,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova na dobu určitou 5 let panu Tomáši Význerovi, z toho 530,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok, 14,00 m2
k umístění kůlny, 2,00 m2 k umístění králíkárny a 6,00 m2 k umístění dřevníku za nájemné ve výši
10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-599/13
p. p. 1433/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1433/1 (cca 326,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 3 roky paní Martině Zimové, z toho 182,00 m2 k parkování za nájemné ve
výši 20,00 Kč/m2/rok a 144,00 m2 k údržbě (sečení trávy) za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok s tím,
že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-600/13
p. p. 139/1 a p. p. 2215/8, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 139/1 (398,00 m2) a část p. p. 2215/8 (cca
70,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou panu Tran Quang Du k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-601/13
p. p. 162/30 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 162/30 (6,00 m 2), část p. p. 143/4 (cca 6,00 m2)
a část p. p. 1418/1 (cca 78,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou společnosti KASPER
KOVO s. r. o., k napojení komunikace (sjezd) za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že případné
úpravy sjezdu vyvolané při rekonstrukci komunikace uhradí na vlastní náklady nájemce.
RM_2018-602/13
p. p. 1557/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města poskytnout jako výpůjčku část p. p. 1557/2 (cca 34,00 m 2) v k. ú.
Trutnov na dobu neurčitou Generálnímu finančnímu ředitelství za účelem zajištění vjezdu do garáže a zamezení stání cizích vozidel. Vypůjčená část pozemku bude zabezpečena zádržným systémem, který si nájemce zajistí sám na vlastní náklady.
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RM_2018-603/13
p. p. 55/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 55/1 (cca 1.500,00 m2) v k. ú. Dolní Staré
Město na dobu určitou 5 let panu Michalu Sabovi k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
3,00 Kč/m2/rok s tím, že pronajatá část pozemku může být oplocena (pletivo) a jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Nájemní smlouva bude uzavřena s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
RM_2018-604/13
p. p. 780/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 780/2 (cca 82,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou 5 let paní Kateřině Patschové, z toho 77,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok a 5,00 m2 k umístění chatky na nářadí za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok s tím, že pronajatá část pozemku může být oplocena (pletivo) a jakákoliv další
výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-605/13
p. p. 2655, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 2655 (185,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na dobu
neurčitou paní Ludmile Havelkové k údržbě pozemku za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že
jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-606/13
p. p. 267/1, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 267/1 (2.222,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na dobu
neurčitou panu Jaroslavu Rozinkovi, z toho 24,00 m2 k údržbě pozemku (rybníček) a 2.198,00 m2
k sečení trávy za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů
musí být odsouhlasena pronajímatelem.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2018-607/13
p. p. 147/27, k. ú. Oblanov
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 147/27 (cca 60,00 m2) v k. ú. Oblanov paní Zdeňce Janků.
RM_2018-608/13
p. p. 1279, k. ú. Trutnov
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 1279 (73,00 m2) v k. ú. Trutnov panu Milanu Brisslingerovi.
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RM_2018-609/13
p. p. 814/2, k. ú. Voletiny
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup části p. p. 814/2 (cca 4,00 m2) v k. ú. Voletiny od pana Miloše Horáka za kupní cenu
50,00 Kč/m2 za účelem umístění božích muk s tím, že náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-610/13
p. p. 127/2, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 127/2 (1.010,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město manž. Miroslavu a Martině Zilvarovým za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 500,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních
pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-611/13
p. p. 2762, p. p. 2763/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2762 (nově dle GP p. p. 2762/2 – 1,00 m2) a části p. p. 2763/1 (nově dle
GP p. p. 2763/4 – 3,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků Slévárenská 606 v Trutnově za
kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2 k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-612/13
p. p. 2607/1, p. p. 2606, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit směnu části p. p. 2607/1 (cca 112,00 m2) ve vlastnictví pana Ladislava Bergera za
p. p. 2606 (112,00 m2) ve vlastnictví města Trutnova, vše v k. ú. Trutnov. Směna proběhne bez
finančního vyrovnání. Náklady spojené s převodem hradí smluvní strany každá z ½.
RM_2018-613/13
p. p. 2198/43, k. ú. Trutnov
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2198/43 (60,00 m2) v k. ú. Trutnov manž. Vladislavu a Markétě Daleckým.
RM_2018-614/13
p. p. 2977, p. p. 2978, k. ú. Trutnov
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 2977 (93,00 m2) a p. p. 2978 (102,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků P. Křížkovského 515, 516.
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RM_2018-615/13
st. p. 5656, p. p. 1662, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit smlouvu se spolkem Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, se sídlem Komenského 399,
541 01 Trutnov, jejímž předmětem bude předkupní právo jako právo věcné k nemovitosti (budově
bez čp./č. e. stojící na pozemku st. p. č. 5656 v k. ú. Trutnov a po rekonstrukci také na pozemku
p. č. 1662 v k. ú. Trutnov) ve prospěch města Trutnova za kupní cenu ve výši 1,00 Kč, zákaz zatížení nemovitosti (budovy bez čp./č. e. stojící na pozemku st. p. č. 5656 v k. ú. Trutnov a po rekonstrukci také na pozemku p. č. 1662 v k. ú. Trutnov) právy třetích osob bez souhlasu města Trutnova a zákaz převodu nemovitosti (budovy bez č. p./č. e. stojící na pozemku st. p. č. 5656 v k. ú.
Trutnov a po rekonstrukci také na pozemku p. č. 1662 v k. ú. Trutnov) bez souhlasu města Trutnova.
ukládá
*02.01*
Ing. Hojnému, vedoucímu Odboru majetku města, projednat se zástupci spolku Olfin Car Ski team,
z. s., převod nemovitosti do vlastnictví města Trutnova po skončení udržitelnosti projektu.
Termín: 02.07.2018
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-616/13
p. p. 1823/16, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1823/16 (cca 200,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou 5 let paní
Zdence Valáškové, z toho 176,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok,
16,00 m2 k umístění stávající kůlny a 8,00 m2 k umístění posezení za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok.
RM_2018-617/13
p. p. 602/76, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 602/76 (71,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou manž. Drahomíře a Vladimíru
Pechanovým k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další
výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Nájemci berou na vědomí, že
na p. p. 602/76 v k. ú. Trutnov je umístěn sloup veřejného osvětlení.
RM_2018-618/13
p. p. 933/14, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 933/14 (cca 105,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou Společenství vlastníků jednotek Rozmarýnová 444-445, Trutnov 4, k zahrádkářským účelům (oplocené
okrasné záhonky) za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2018-619/13
p. p. 2198/4, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2198/4 (cca 25,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let panu Ladislavu
Nývltovi k vybudování a následné údržbě sjezdu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že nájemce bude sjezd udržovat a opravovat na vlastní náklady.
RM_2018-620/13
p. p. 2119/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2119/1 (cca 320,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let panu Petru Hlaváčovi, z toho 30,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok, 284,00 m2
k údržbě pozemku za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/rok a 6,00 m2 k umístění kotce pro psa za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů není povolena.
RM_2018-621/13
p. p. 314 a p. p. 304/1, k. ú. Voletiny
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 314 (644,00 m2) a p. p. 304/1 (3.362,00 m2) v k. ú. Voletiny na dobu neurčitou panu
Michalu Šantrochovi k chovu zvířat za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba
či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-622/13
p. p. 2903, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2903 (cca 19,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let panu Štěpánu Allmerovi, z toho 13,00 m2 k zahrádkářským účelům a 6,00 m2 k umístění kůlny za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-623/13
p. p. 1425/4, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 1425/4 (1.499,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou Mgr. Miloši Novotnému
k rekreačním účelům za nájemné ve výši 2.998,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-624/13
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 Quang Du Tran (NEHTOVÉ STUDIO – TRAN HANA), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
01.07.2018 do 30.06.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
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RM_2018-625/13
p. p. 1983/12, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1983/12 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Pražská, panu Aleši Kratochvílovi
(RESTAURACE NA PRAŽSKÉ), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
01.07.2018 do 31.05.2019 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem
smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 1983/12 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov
v termínu od 20.03.2018 do 30.06.2018 ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2018-626/13
st. p. 112, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 112 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, panu Adamu Šubrtovi (ÁČKO), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 09.07.2018 do
08.07.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-627/13
st. p. 278 a p. p. 1375/10, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemního vztahu na areál kanoistiky, tj. pronájmu st. p. č. 278, jejíž součástí je budova
bez čp./č. e. a p. p. 1375/10 vše v k. ú. Poříčí u Trutnova s TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.,
dohodou k 30.06.2018.
RM_2018-628/13
část p. p. 1799/1, k. ú. Trutnov a další
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemního vztahu k části p. p. 1799/1 (962,00 m2) a části p. p. 1799/2 (2.554,00 m2)
v k. ú. Trutnov a k části p. p. 599/38 (1,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova s Lesy a parky Trutnov
s.r.o., dohodou k 30.06.2018.
bere na vědomí
*02.01*
ukončení nájemního vztahu k části p. p. 1152 (cca 85,00 m2) a část p. p. 1143 (cca 157,00 m2)
v k. ú. Zlatá Olešnice s Lesy a parky Trutnov s.r.o., z důvodu prodeje částí těchto pozemků
k 30.06.2018,
*02.02*
změnu druhu pozemku u p. p. 1358 v k. ú Trutnov z lesního pozemku na ostatní plochu v nájemní
smlouvě č. 922/02/M.
RM_2018-629/13
p. p. 2183/1, k. ú. Trutnov
rada města
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2183/1 (cca 20,00 m2) v k. ú. Trutnov panu Radku Pulkrábkovi k umístění vozíku s reklamou.
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POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2018-630/13
p. p. 2213/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2213/1 (cca 26,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, panu Vladimíru
Vávrů k umístění lešení za účelem opravy fasády domu čp. 21 na dobu určitou, a to od 01.07.2018
do 31.10.2018.
RM_2018-631/13
st. p. 69/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
umístění závěsné reklamy (cca 2,00 m2 – pohledové plochy) v podloubí domu čp. 53 na st. p. 69/1
v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, panu Adamu Šubrtovi (ÁČKO), na dobu určitou, a to od 09.07.2018
do 08.07.2019 za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok + DPH.
RM_2018-632/13
p. p. 177/4 a p. p. 923/2, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p. 198/2 v k. ú. Bojiště u Trutnova v majetku
Ing. Radka Novotného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na části
p. p. 177/4 a p. p. 923/2 v k. ú. Bojiště u Trutnova v celkovém rozsahu cca 340,00 m2. Jednotková
cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
RM_2018-633/13
Stavba D11 Jaroměř – Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s podpisem Vyjádření vlastníka pozemku k připravované stavbě „D11 1108 Jaroměř – Trutnov,
DÚR, IČ“ společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR dle předloženého znění za podmínky, že budou
akceptovány podmínky uvedené ve stanovisku Lesů a parků Trutnov s.r.o. a před vydáním stavebního povolení budou uzavřeny majetkoprávní smlouvy na trvalé a dočasné zábory pozemků
(nájemní smlouva, směnná smlouva, kupní smlouva, smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene).
RM_2018-634/13
Smlouva o marketingové spolupráci
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením Smlouvy o marketingové spolupráci a poskytnutí služeb mezi firmou MEBYS Trutnov
s.r.o. a Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda na dobu určitou do 30.04.2019 dle předložených
smluvních podmínek.
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RM_2018-635/13
p. p. 217/5, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatné služebnosti stezky a cesty na části p. p. 217/5 k panující p. p. 217/13 (původně část
p. p. 217/5) v k. ú. Trutnov, která je předmětem prodeje panu Liboru Šrolovi, v celkovém rozsahu
cca 65,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením
služebnosti uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-636/13
Zvonková čp. 474 (prominutí části poplatku z prodlení)
rada města
schvaluje
*01.01*
paní Ingrid Sagasserové prominutí dluhu na poplatcích z prodlení v celkové výši 10.276,00 Kč ve
smyslu spisu č. EX 1049/09 ke dni 21.05.2018 z titulu poplatku z prodlení s platbami nájemného
a záloh na služby za byt v domě čp. 474 v ulici Zvonková v Trutnově 2.
RM_2018-637/13
Horská čp. 659 (převedení členského podílu: Jiří Handžák – Otka Kováčková)
rada města
bere na vědomí
*01.01*
žádost ze dne 14.05.2018 o převodu členských práv a povinností pana Jiřího Handžáka k nebytovému prostoru, Horská čp. 659 v Bytovém družstvu Horní Staré Město, na nového nabyvatele paní
Otku Kováčkovou.
RM_2018-638/13
Palackého čp. 86, č. b. 1 (žádost o snížení nájemného bytu)
rada města
schvaluje
*01.01*
prominutí nájemného u bytu Palackého čp. 86, č. b. 1, 2. podlaží, jehož nájemcem byla paní Marcela Tomanová, ve výši 3.544,00 Kč za období měsíc červenec 2018 uplatněné u nájemného
u bytu Na Struze čp. 159, č. b. 3, 1. podlaží, z důvodu průchodu řemeslníků přes byt Palackého
čp. 86, č. b. 1, 2. podlaží.
RM_2018-639/13
Žádost o zapůjčení holobytu (Pavel Vojtěch)
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s přidělením holobytu Na Dvorkách čp. 244 pro pana Pavla Vojtěcha, trv. bytem Slovanské nám.
čp. 165, Trutnov.
RM_2018-640/13
Žádost o zapůjčení holobytu (Josef Šivák)
rada města
souhlasí
*01.01*
s přidělením holobytu Na Dvorkách čp. 244, č. b. 2, o vel. 0 + 1, panu Josefu Šivákovi, trv. bytem
Na Dvorkách čp. 244, Trutnov 2, na dobu určitou 6 měsíců.
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RM_2018-641/13
Bulharská čp. 65, č. b. 1
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská čp. 65, č. b. 1,
2. podlaží, o vel. 1 + 2 (kuchyň 10,00 m2, 1. pokoj 28,00 m2, 2. pokoj 21,00 m2, předsíň 6,00 m2,
koupelna 3,00 m2, WC 1,00 m2, spíž 1,00 m2 a sklep 7,50 m2) topení etážové plynové. Minimální
měsíční nájemné 4.132,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, kombi sporák, 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_2018-642/13
Palackého čp. 77, č. b. 3
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Palackého čp. 77, č. b. 3,
3. podlaží, o vel. 1 + 1 (kuchyň 53,97 m2, 1. pokoj 21,13 m2, předsíň 20,40 m2 a koupelna + WC
3,56 m2), topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné 5.277,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, plynový kotel 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 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
RM_2018-643/13
M. Gorkého čp. 261, č. b. 12
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, M. Gorkého čp. 261, č. b. 12,
5. podlaží, o vel. 1 + 1 (kuchyň 6,00 m2, 1. pokoj 17,20 m2, předsíň 2,40 m2, koupelna + WC
4,10 m2 a sklep 2,85 m2) topení dálkové. Minimální měsíční nájemné 1.862,00 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, 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 teplo 800,00 Kč/byt.
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.

Stránka 19 z 35

MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava fasády Palackého 79, Trutnov” – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava fasády Palackého 79, Trutnov“,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise ve složení: Ing. Petr Gaisler, Ing. Jiří Drašar, pan Jan Maršík a náhradnice paní
Kateřina Konrádová, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Radek Hojný, Ing. Petr Gaisler, Ing. Ivo
Petera, pan Jan Maršík a náhradníci Ing. Jiří Drašar a paní Kateřina Konrádová,
k provádění běžných úkonů v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k hodnocení nabídek,
k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti
účastníků výběrového řízení a k posouzení, zda jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní
důvody vyloučení účastníků výběrového řízení, to vše včetně všech úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že u účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků výběrového řízení navržených komisí k vyloučení
z účasti ve výběrovém řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny obligatorní důvody
k jejich vyloučení z účasti ve výběrovém řízení.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele MEBYS Trutnov s.r.o., k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2018-645/13
MEBYS Trutnov s.r.o. – „Krakonošovo nám. 129 oprava dvou bytů“ – vícepráce
rada města
schvaluje
*01.01*
nutné vícepráce u veřejné zakázky malého rozsahu „Krakonošovo nám. 129 oprava dvou bytů“ ve
výši 32.800,00 Kč bez DPH.
RM_2018-646/13
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava šaten Zimní stadion Trutnov“ – výsledek výběrového
řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava šaten Zimní stadion Trutnov” rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče:
JP Monts s.r.o. Trutnov, IČ 27474038, s nabídkovou cenou 537.190,00 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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RM_2018-647/13
MEBYS Trutnov s.r.o. – „Sestava dřevěných překážek skateparku“
rada města
bere na vědomí
*01.01*
předložený návrh – likvidace vybraného movitého majetku – sestava dřevěných překážek skateparku v majetku MEBYS Trutnov s.r.o.
RM_2018-648/13
Areál rekreačního střediska Dolce – plán reinvestic pro rok 2018
rada města
schvaluje
*01.01*
aktualizovaný plán reinvestic v rekreačním areálu Dolce pro rok 2018 dle předloženého návrhu
v celkové výši 772.050,00 Kč.
RM_2018-649/13
Areál PKS Bojiště – plán reinvestic pro rok 2018
rada města
schvaluje
*01.01*
plán reinvestic v rekreačním areálu PKS Bojiště pro rok 2018 dle předloženého návrhu v celkové
výši 500.000,00 Kč.
RM_2018-650/13
Pult centralizované ochrany
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu v mandátní smlouvě č. 64/02/TU. Objednatelem je Základní škola pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami Trutnov, Mentzlova 1, Trutnov 3, IČ 70886598, na monitorování objektu
školy. Změna spočívá ve změně názvu od 01.07.2018,
*01.02*
ukončení příkazní smlouvy č. 48/02/TU (příkazce pan Karel Janko, Mánesova 300, Trutnov) písemnou dohodou ke dni 30.06.2018.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-651/13
Odměny ředitelů příspěvkových organizací – červen 2018
rada města
schvaluje
*01.01*
odměny ředitelů příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.
RM_2018-652/13
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 2
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změny rozpočtu města Trutnova na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 2.
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RM_2018-653/13
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Lhota žije, z.s., IČ 06659888, Markoušovická 87, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada
výdajů spojených s pořádáním „Dětského dne“ ve Lhotě u Trutnova v roce 2018,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Lhota žije, z.s., Markoušovická 87, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 4.320,00 Kč pro pana Miloslava Šafaříka, bytem Boženy Němcové 195,
Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů spojených s pronájmem Malého sálu MěÚ Trutnov pro zasedání Klubu seniorů
Trutnov na první pololetí roku 2018,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Miloslava Šafaříka, bytem Boženy Němcové 195, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Podskalák,
IČ 02387018, Šeříková 621, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše
nedefinované – úhrada výdajů spojených s rekonstrukcí „přírodních toalet“ na základně ve Studnici
u Jívky v roce 2018,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Podskalák, Šeříková 621, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 35.000,00 Kč pro SAVAGE COMPANY, s.r.o.,
IČ 27525937, Komenského 1203, 547 01 Náchod, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní
dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním akce "PIVOFEST"
v roce 2018,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SAVAGE COMPANY, s.r.o., IČ 27525937, Komenského 1203,
547 01 Náchod, dle předloženého vzoru.
RM_2018-654/13
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč pro Krkonoše – svazek měst a obcí, IČ 70157898,
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s provozováním "Krkonošských cyklobusů" v roce 2018,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Krkonoše – svazek měst a obcí, IČ 70157898, Zámek 1,
543 01 Vrchlabí, dle předloženého znění.
RM_2018-655/13
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) – SPARTAK TRUTNOV, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397,
Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním akcí "COLORFULL Graffiti Jam", "GRAFF JAM volume
II." a "Season is over" v roce 2018,
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*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2018-656/13
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (do 50.000,00 Kč) – Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s.
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje, o.p.s., IČ 26594145, Jana Černého 8/28, Věkoše, 503 41 Hradec Králové, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s činností centra regionálního pracoviště Trutnov
v roce 2018 – sociální poradenství apod. a výdajů spojených s provozem půjčovny kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s., IČ 26594145, dle předloženého znění.
RM_2018-657/13
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč) – Oblastní charita Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním souběhu domácí
ošetřovatelské a pečovatelské služby v Trutnově v roce 2018 (mzdové náklady a nákup pohonných hmot apod.),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2018-658/13
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro pana Aleše Kisého, bytem Kryblická 424, Trutnov, na
účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí na ME v atletice vozíčkářů v Německu v roce 2018,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana Aleše Kisého, bytem Kryblická 424, Trutnov, dle předloženého
vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro pana Přemysla Tejchmana, bytem Tichá 523, Trutnov,
na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada
výdajů spojených se startovným a dopravou na závody světového a evropského poháru a České
Enduro série v roce 2018,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana Přemysla Tejchmana, bytem Tichá 523, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Sportovní klub Janské Lázně, z.s., IČ 64201333, Sportovní 325, 542 25 Janské Lázně, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce
– částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 10. ročníku cyklistického závodu "Krkonošská
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70 MTB" (výdaje na technické zajištění závodu, měření závodu, prezentace, reklamy apod.) v roce
2018,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sportovní klub Janské Lázně, z.s., IČ 64201333, Sportovní 325, 542 25
Janské Lázně, dle předloženého vzoru.
RM_2018-659/13
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč) – TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl, z.s.
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 45.000,00 Kč pro TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl, z.s.,
IČ 47463384, 5. května 512, 542 24 Svoboda nad Úpou, na účel určený žadatelem v individuálně
podané žádosti ze dne 11.06.2018 – částečná úhrada výdajů spojených s rekonstrukcí povrchu
sportoviště TJ Krakonoš Trutnov v roce 2018/2019,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl, z.s., IČ 47463384, 5. května
512, 542 24 Svoboda nad Úpou, dle předloženého znění.
RM_2018-660/13
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč) – Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče,
Hostinné
rada města
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Výchovný ústav, střední školu a středisko výchovné
péče, Hostinné, IČ 60153385, B. Smetany 474, 543 71 Hostinné, na účel v kategorii SPORT
odst. 1.5. Dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže – částečná úhrada výdajů spojených
s pořádáním 46. ročníku "Letních sportovních her mládeže v institucionální péči MŠMT ČR" v roce
2018 (pořízení odměn, cen, upomínkových předmětů, výdaje spojené s materiálovým zajištěním
akce apod.), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2018-661/13
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397,
Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní
sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí Matěje Trčky na vrcholných akcích
v roce 2018,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397,
Skřivánčí 770, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba sportovišť – částečná
úhrada výdajů spojených s provozem a údržbou veřejného sportoviště "VLČKA BIKEPARK"
a výdajů spojených s výstavbou duální dráhy v roce 2018/2019,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 11.734,00 Kč pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – úhrada
doplatku výdajů za navýšení refundace nájemného spojeného s užíváním fotbalového stadionu
vzniklých v 12/2017, které byly uhrazeny v roce 2018,
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*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*04.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 169.708,00 Kč pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – úhrada
výdajů za užívání sportoviště ve správě MEBYS Trutnov, s.r.o., (fotbalového stadionu) vzniklých
v 12/2017, které byly uhrazeny v 01/2018,
*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z.s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*05.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 300.000,00 Kč pro Hokejový klub DRACI z.s., IČ 22836381,
Na Lukách 460, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti – úhrada výdajů
spojených s dopravou mužstva "A" hrající II. Ligu ČSLH pro sezónu 2018/2019,
*05.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Hokejový klub DRACI z.s., IČ 22836381, Na Lukách 460, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2018-662/13
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Trutnov trails, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změnu termínu čerpání dotace č. 130/17 do 31.12.2018 a vyúčtování dotace do
31.03.2019 schválené Zastupitelstvem města Trutnova svým usnesením č. ZM_2017-99/3 pro
Trutnov trails, z.s., IČ 02931788, Lhotecká 567, Trutnov,
*02.01*
schválit úpravu účelu, na který byla poskytnuta dotace pro Trutnov trails, z.s., IČ 02931788, Lhotecká 567, Trutnov, schválená Zastupitelstvem města Trutnova svým usnesením č. ZM_2017-99/3,
a to na částečnou úhradu výdajů spojených s výstavbou nových tratí pro horská kola v Trutnově
a jeho okolí, údržbou, provozem a dokončením stávajících tratí v letech 2017 a 2018 (úhrada výdajů souvisejících s prováděním zemních prací, nákupem materiálu, nářadí a pohonných hmot)
a provozem trailcentra v letech 2017 a 2018,
*03.01*
schválit dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě pro Trutnov trails, z.s., IČ 02931788, Lhotecká 567,
Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2018-663/13
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro SK SPEEDSKI CZ, z.s., IČ 26674572,
O. Nedbala 712, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2018, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro SK SPEEDSKI CZ, z.s., IČ 26674572, O. Nedbala 712, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport
– částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí sportovců na vrcholových akcích v roce
2018, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 160.600,00 Kč pro SK Horská Trutnov, z.s., IČ 22733353, Horská 922, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s úhradou nájemného a služeb spojených s nájmem, včetně uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
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RM_2018-664/13
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – Olfin Car Ski team, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 9.861.830,00 Kč v rámci dofinancování zbylé části
projektu „REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ZÁZEMÍ BĚŽECKÝCH TRATÍ“ v areálu lesoparku
„Paradráha“ pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel určený
v individuálně podané žádosti ze dne 10.05.2018, a to rekonstrukce a modernizace zázemí běžeckých tratí na pozemcích p. č. 1662 a st. p. č. 5656 v k. ú. Trutnov, v roce 2018 a 2019,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého znění.
RŮZNÉ
RM_2018-665/13
VZ "Obnova kaple Panny Marie, Bojiště u Trutnova" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Obnova kaple Panny
Marie, Bojiště u Trutnova“, systémové číslo VZ: P18V00000071,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Miroslav Franc, pan Vlastimil Grof
a Ing. Lucie Novotná,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, pan Michal Šubrt, Ing. Miroslav Franc
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_2018-666/13
VZ "Dodávky posypové soli 2018-2021" – zadávací podmínky
rada města
souhlasí
*01.01*
s vypsáním zadávacího řízení s cílem uzavření rámcové dohody na podlimitní veřejnou zakázku
na dodávky s názvem „Dodávky posypové soli 2018-2021“, systémové číslo VZ: P18V00000072,
*01.02*
se zadávacími podmínkami k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
s okruhem dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném zadávacím řízení dle předloženého návrhu,
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*01.04*
se jmenováním komise pro otevírání obálek ve složení:
členové: Ing. Hana Horynová, Ing. Lumír Labík, paní Kateřina Racková,
náhradníci: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Jakub Kábrt, pan Miroslav Hejna,
*01.05*
se jmenováním hodnotící komise ve složení:
členové: Ing. Hana Horynová, Mgr. Pavel Káňa, pan Michal Šubrt, paní Kateřina Racková,
Ing. Lumír Labík,
náhradníci: Mgr. Tomáš Hendrych, MgA. Libor Kasík, Bc. Martin Mečíř, Ing. David Jelínek, pan
Richard Beran,
k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení
splnění podmínek účasti účastníků zadávacího řízení, kteří skončí v konečném pořadí na prvním
a druhém místě případně dalších tak, aby zadavatel měl k dispozici dvě nabídky uchazečů, s nimiž
lze podepsat smlouvu (bude-li to s ohledem na počet účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
RM_2018-667/13
VZ "Vestavba výtahu v budově Muzea Podkrkonoší" – zrušení výběrového řízení
rada města
ruší
*01.01*
výběrové řízení k veřejné zakázce "Vestavba výtahu v budově Muzea Podkrkonoší", systémové
číslo VZ: P18V00000070.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k podepsání písemností s tím souvisejících.
RM_2018-668/13
VZ "Pořízení nákladního automobilu 4 x 4 včetně kontejnerové nástavby, sypače a radlice"
– zadávací podmínky
rada města
souhlasí
*01.01*
s vypsáním zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Pořízení nákladního automobilu 4 x 4 včetně kontejnerové nástavby, sypače a radlice“, systémové číslo VZ:
P18V00000074,
*01.02*
se zadávacími podmínkami k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
se jmenováním komise pro otevírání obálek ve složení:
členové: Ing. Hana Horynová, Ing. Lumír Labík, paní Kateřina Racková,
náhradníci: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Jakub Kábrt, pan Miroslav Hejna,
*01.04*
se jmenováním hodnotící komise ve složení:
členové: Ing. Hana Horynová, Mgr. Pavel Káňa, pan Michal Šubrt, paní Kateřina Racková,
Ing. Lumír Labík,
náhradníci: Mgr. Tomáš Hendrych, MgA. Libor Kasík, Bc. Martin Mečíř, Ing. David Jelínek, pan
Richard Beran,
k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení
splnění podmínek účasti účastníků zadávacího 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.
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RM_2018-669/13
VZ "Rekonstrukce mostu Babí" – schválení výsledku výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce mostu Babí“, systémové č. VZ:
P18V00000017, konkrétně účastníka č. 1 – MSP Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., Čepí 104, 533 32 ČEPÍ, IČ 29148871, nabídková cena 2.367.028,14 Kč včetně DPH.
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.
RM_2018-670/13
Architektonická soutěž o návrh řešení "Pěší zóna Trutnov" – schválení výsledku soutěže
– oprava výše odměn
rada města
ruší
*01.01*
usnesení RM_2018-560/11 v části č. 01.02.
schvaluje
*02.01*
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,
20.000,00 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).
RM_2018-671/13
Rekonstrukce ulice Národní – Dodatek č. 1
rada města
schvaluje
*01.01*
vícepráce dle předloženého změnového rozpočtu č. 1 v celkové výši: 46.500,00 Kč bez DPH
(56.265,00 Kč vč. DPH).
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem Ing. Janem Lahodou, Bílinská 514/8, 190 00 Praha 9-Prosek.
RM_2018-672/13
VZ "Požární zbrojnice Trutnov" – schválení výsledku zadávacího řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Požární zbrojnice Trutnov“, systémové číslo
VZ: P18V00000021, konkrétně účastníka STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Zahradní 75,
Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov, IČ 64255352, nabídková cena 26.172.566,00 Kč včetně DPH.
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.
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RM_2018-673/13
Smlouva o dílo na akci "Oprava chodníků – Královédvorská + VO"
rada města
schvaluje
*01.01*
předloženou smlouvu o dílo na akci: "Oprava chodníků – Královédvorská + VO".
RM_2018-674/13
Smlouva o dílo na akci "Oprava krytu komunikace – ČS armády"
rada města
schvaluje
*01.01*
předloženou smlouvu o dílo na akci: "Oprava komunikace – ČS armády".
RM_2018-675/13
VZ "Obnova prostoru bývalé synagogy" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Obnova prostoru bývalé
synagogy“, systémové č. VZ: P18V00000079,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Miroslav Franc, pan Vlastimil Grof
a Ing. Lucie Novotná,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, pan Michal Šubrt, Ing. Miroslav
Franc, pan Vlastimil Grof a Ing. Lucie Novotná,
k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení
splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí na prvním
a druhém místě případně dalších tak, aby zadavatel měl k dispozici dvě nabídky uchazečů, s nimiž
lze podepsat smlouvu (bude-li to s ohledem na počet účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2018-676/13
Projekt Stezka pověstí – změna partnerů projektu
rada města
bere na vědomí
*01.01*
odstoupení partnerů Gminou Złoty Stok, Kłodzko a Vlčice (okr. Jeseník) z projektu Stezka pokladů.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit změnu partnerů při podání žádosti na projekt „Stezka pověstí“ a to odchod partnera
Kłodzko, Gminy Złoty Stok a Vlčice (okres Jeseník). Novým partnerem projektu je Gmina miasto
Świdnica. Přičemž vyčleněné finanční prostředky zůstávají nezměněny,
*02.02*
schválit změnu názvu projektu z původního „Stezka pokladů“ na nový „Stezka pověstí“, přičemž
obsah projektu zůstává beze změn,
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*02.03*
schválit podpis Dohody o spolupráci s novým partnerem projektu Gminou miasto Świdnica.
RM_2018-677/13
VZ "Obratiště automobilů Trutnov – Kacíř" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Obratiště automobilů
Trutnov – Kacíř“, systémové číslo VZ: P18V00000080,
*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.
RM_2018-678/13
Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov – vícepráce č. 2
rada města
schvaluje
*01.01*
vícepráce dle předloženého návrhu.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit na schválené vícepráce uzavření dodatku
č. 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, firmou BAK stavební společnost a.s., Praha.
RM_2018-679/13
Stanovisko zřizovatele ke zřízení DPO
rada města
souhlasí
*01.01*
se stanoviskem podloženým odpovědí Úřadu pro ochranu osobních údajů, že základní umělecké
školy (ZUŠ) nepotřebují mít zřízenou funkci pověřence pro ochranu (ÚOOÚ) osobních údajů
(DPO).
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, s odpovědí ZUŠ Trutnov, že ZUŠ nemusí mít
zřízenou funkci DPO.
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RM_2018-680/13
Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s podpisem dohody o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití mezi městem Trutnovem a jím zřizovanou příspěvkovou organizací, Základní školou, Trutnov, V Domcích 488 (dále
jen „organizace“).
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, s odpovědí organizaci, s uvedením důvodů, proč
město Trutnov tuto smlouvu neakceptovalo.
RM_2018-681/13
Bezplatné použití znaku města
rada města
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím znaku města na propagační materiál k akci Pivofest 2019,
*01.02*
s bezplatným použitím znaku města na tiskoviny určené k propagaci Charitativního festivalu na
podporu dětí z dětských domovů Webrovkafest na Klučance 2018.
RM_2018-682/13
Stanovisko zřizovatele ke zřízení DPO
rada města
souhlasí
*01.01*
se stanoviskem podloženým odpovědí Úřadu pro ochranu osobních údajů, že střediska volného
času (SVČ) nepotřebuje mít zřízenou funkci pověřence pro ochranu (ÚOOÚ) osobních údajů
(DPO).
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, s odpovědí SVČ Trutnov, že SVČ nemusí mít
zřízenou funkci DPO.
RM_2018-683/13
VZ „Elektrické řetězové kladkostroje UFFO Trutnov“ – zadávací podmínky
rada města
souhlasí
*01.01*
s vypsáním zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Elektrické
řetězové kladkostroje UFFO Trutnov“, systémové číslo VZ: P18V00000001,
*01.02*
se zadávacími podmínkami k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
se jmenováním komise pro otevírání obálek ve složení: MgA. Libor Kasík, Bc. Tomáš Borůvka,
Mgr. Jiří Masařík,
*01.04*
se jmenováním hodnotící komise ve složení: MgA. Libor Kasík, Bc. Tomáš Borůvka, Mgr. Jiří Masařík, Ing. Miroslav Franc, pan Radek Ježek,
k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení
splnění podmínek účasti účastníků zadávacího 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.
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RM_2018-684/13
Nominace do soutěže Świdnický Gryf 2018
rada města
schvaluje
*01.01*
nominace do soutěže Świdnický Gryf 2018, a to v kategorii „Nejlepší firma příhraničí“ na 1. místě
Kasper CZ, s. r. o., na 2. místě BAK stavební společnost, a. s., a na 3. místě mdexx Magnetronic
Devices, s. r. o., dále v kategorii „Osobnost příhraničí“ pana Bohdana Janeczka.
RM_2018-685/13
Nákup zařízení pro velkoformátový tisk, kopírování a skenování
rada města
souhlasí
*01.01*
s nákupem nového zařízení pro velkoformátový tisk, kopírování a skenování (plotteru) Canon
imagePROGRAF iPF-770 s podstavcem imagePROGRAF L36e od společnosti SENTA,
spol. s r. o., Náhon 277, 500 09 Hradec Králové, za nabízenou cenu 104.990,00 Kč bez DPH,
127.038,00 Kč s DPH a odprodejem starého plotteru Canon W6400D image s podstavcem za
5.000,00 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, zajištěním nákupu nového a odprodejem starého
plotteru.
RM_2018-686/13
Akční plán rozvoje sociálních služeb
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit Akční plán rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2018 dle předloženého návrhu.
RM_2018-687/13
Záměr „transformace“ Mostu k životu o.p.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit Záměr "transformace" obecně prospěšné společnosti Most k životu o.p.s., na formu příspěvkové organizace města Trutnova.
RM_2018-688/13
Odměny pro ředitele ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ
rada města
stanovuje
*01.01*
obecný rámec pro přiznání odměn ředitelům vybraných příspěvkových organizací města Trutnova,
tj. 7 základních škol, 1 základní umělecké školy, 1 mateřské školy a 1 střediska volného času na
rok 2018 dle předloženého návrhu.
schvaluje
*02.01*
v souladu s obecným rámcem výši odměn uvedeným ředitelům dle předloženého návrhu.
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RM_2018-689/13
VZ "Rekonstrukce kuchyně MŠ Kryblická 423, Trutnov“ – schválení výsledku výběrového
řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce kuchyně MŠ Kryblická 423,
Trutnov“, systémové číslo VZ: P18V00000062, konkrétně účastníka č. 2 – STAVIR s.r.o., Kalná
Voda 2, 542 23 Mladé Buky, IČ 28858531, nabídková cena 3.615.107,26 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. STAVIR s.r.o., Kalná Voda 2, 542 23 Mladé Buky, IČ 25287125,
2. PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1 444, 547 01 Náchod, IČ 28858531.
pověřuje
*02.01*
Bc. Priputenovou, ředitelku mateřské školy, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem;
toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, zejména tedy samotné smlouvy, oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách.
RM_2018-690/13
Zřízení odloučeného pracoviště ZŠ kpt. Jaroše v Náchodě
rada města
schvaluje
*01.01*
záměr Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 zřídit odloučené pracoviště této příspěvkové organizace ve městě Náchodě, a to na dobu určitou, tj. na školní roky 2018/2019, 2019/2020,
dle předloženého návrhu.
ukládá
*02.01*
Mgr. Patákovi, řediteli Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, dopracovat ve spolupráci
s Náchodským spolkem rodičů začít spolu, IČ 06862322, související smlouvy o spolupráci
a o nájmu ve smyslu závěrů projednaných v radě města, a to nejpozději do 21.06.2018.
Termín: 21.06.2018
RM_2018-691/13
Nominace člena školské rady
rada města
souhlasí
*01.01*
s nominací Ing. Hany Horynové, místostarostky města Trutnova, na členství ve Školské radě při
Střední škole gastronomie a služeb, Volanovská 243, Trutnov, a to za zřizovatele této příspěvkové
organizace, kterým je Královéhradecký kraj.
RM_2018-692/13
Nominace na Cenu KHK za přínos v sociálních službách
rada města
bere na vědomí
*01.01*
nominací paní Ireny Vondráčkové, ředitelky Domova pro seniory Trutnov, na Cenu Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách, kterou předložilo vedení města Trutnova jejímu vyhlašovateli.
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RM_2018-693/13
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 založení Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., pro podporu zdravotní
péče v nemocnici v Trutnově a její zakládací listinu dle předloženého návrhu.
RM_2018-694/13
Průzkum trhu – radar Mladé Buky
rada města
schvaluje
*01.01*
provedení průzkumu trhu metodou rozeslání poptávkového dopisu několika potencionálním poskytovatelům za účelem zjištění, který poskytovatel by byl nejvhodnější pro měření rychlosti v období
od 1.10.2018 do 31.12.2022, v souladu se zásadou hospodárnosti, systémové číslo VZ:
P18V00000019,
*01.02*
podmínky průzkumu trhu dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh potencionálních firem k obeslání poptávkovým dopisem v předmětném průzkumu trhu dle
předloženého návrhu,
*01.04*
uveřejnění informace o průzkumu trhu na profilu zadavatele tak, aby případně mohli dát nabídku
i jiní potencionální poskytovatelé,
*01.05*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Leoš Křemenský, Ing. Monika Benešová,
Ing. Lucie Novotná,
*01.06*
jmenování hodnotící komise ve složení: Mgr. Leoš Křemenský, Mgr. Radek Svoboda, Ing. Monika
Benešová, pan Martin Kuželka, Ing. Lucie Novotná.
pověřuje
*02.01*
Mgr. Svobodu, ředitele Městské policie Trutnov, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních dokumentace pro průzkum trhu, to vše zejména v návaznosti na žádosti uchazečů.
RM_2018-695/13
MHD Trutnov v letech 2018-2027 – změna jízdních řádů
rada města
souhlasí
*01.01*
se změnou smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově dle předloženého návrhu.
pověřuje
*02.01*
Bc. Kotlovského, vedoucího Odboru výstavby, k projednání a udělení souhlasu ke změnám, týkajícím se provozování městské hromadné dopravy v Trutnově vyvolané vnějšími okolnostmi, zejména jde-li o jízdní řády a o trasování linek, dle předloženého návrhu.
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RM_2018-696/13
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 02.07.2018 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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