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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-697/14
Krakonošovo nám. 73 (budova ZUŠ)
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města převést právo nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 73 Krakonošovo nám. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 38,78 m2 (1 prodejna 36,74 m2,
1 výloha 2,04 m2) ze stávajících nájemců manž. pana Tadeusze Romana Dziergase, IČ 74447581
a paní Ireny Danuty Dziergas, IČ 06066135, na společnost NATIVE CZ s. r. o., IČ 25387383, za
stejných smluvních podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 01.09.2018, za účelem provozování obchodu s oblečením. Nájemce provede na vlastní
náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
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RM_2018-698/14
Palackého čp. 103
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výpověď paní Jitky Vosáhlové, IČ 65719671, z nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 103 Palackého ul. v Trutnově, číslo nájemní smlouvy 201609. Výpovědní doba uplyne dne 01.10.2018,
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 103 Palackého ul.,
umístěné v 1. NP o celkové výměře 72,40 m2 (2 prodejny 16,30 m2 a 16,30 m2, 2 výlohy o celkové
výměře 4,80 m2, kancelář 10,30 m2, sklad 23,30 m2 a WC 1,40 m2), na dobu určitou 5 let, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení těchto prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
V prostoru sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Uzavření nájemní smlouvy nejdříve od 02.10.2018.
RM_2018-699/14
Jihoslovanská čp. 142
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města převést právo nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 142 Jihoslovanská ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 42,90 m2 (1 prodejna 14,40 m2,
1 sklad 28,50 m2) ze stávajícího nájemce paní Evy Pasekové, IČ 72827921, na paní Romanu
Schrollovou, IČ 05849918, za stejných smluvních podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 01.09.2018, za účelem provozování prodejny s krmivem
pro zvířata a potřeb pro zvířata. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících
podnikání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících
podnikání nájemci uhrazeno.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-700/14
Lhotecká čp. 6 (restaurace)
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 6 v ul. Lhotecká v Trutnově o celkové výměře 411,35 m2 (1 restaurace 81,70 m2, 1 sál 158,90 m2, 1 jeviště
21,60 m2, 1 přísálí 18,50 m2, 1 šatna 8,80 m2, 1 chodba 13,00 m2, 1 chodba + WC 29,10 m2, 1 WC
10,70 m2, 1 sklep 12,00 m2, 2 místnosti 9,55 m2 a 16,50 m2, 1 výměníková stanice 15,00 m2
a 1 garáž 16,00 m2) na období od 01.08.2018 do 01.08.2023 se spolkem Lhota žije, z. s.,
IČ 06659888, za nájemné ve výši 36.000,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je zřízení výletní restaurace,
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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*02.02*
s uzavřením podnájemní smlouvy s panem Štefanem Horáčkem, IČ 16761138, za stejných nájemních podmínek s tím, že před uzavřením podnájemní smlouvy bude požadováno vyrovnání závazků pana Horáčka vůči městu Trutnovu a jeho organizacím.
RM_2018-701/14
nám. Republiky čp. 999 (kavárna UFFO)
rada města
ruší
*01.01*
výběrové řízení na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 999 nám. Republiky v Trutnově
(Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas), umístěných 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 schodiště
8,50 m2, provozní výtah 0,90 m2), zveřejněné v termínu od 04.06.2018 do 20.06.2018,
souhlasí
*02.01*
s vrácením kaucí na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 999 nám. Republiky v Trutnově
ve výši 25.000,00 Kč všem žadatelům.
RM_2018-702/14
Krakonošovo nám. čp. 73 (budova ZUŠ)
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku k nájemní smlouvě na prostory sloužící podnikání v čp. 73 Krakonošovo nám.
v Trutnově umístěné v suterénu budovy (vchod z ul. Horská) o celkové výměře 46,29 m2 (vstupní
zádveří 5,34 m2, 1 místnost, dříve kavárna 25,52 m2, WC 2,55 m2, šatna personálu 4,49 m2,
1 místnost, dříve zázemí kavárny 8,39 m2) uzavřené mezi městem Trutnovem, zastoupeném Základní uměleckou školou Trutnov a paní Elenou Krátkou, IČ 68510799, za účelem provozování
vinotéky. Předmětem dodatku je rozšíření účelu nájmu o rychlé občerstvení,
ukládá
*02.01*
Mgr. Matyskové, ředitelce Základní umělecké školy Trutnov, Krakonošovo nám. 73, zajistit uzavření tohoto dodatku.
Termín: 01.09.2018
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-703/14
p. p. 24/1, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 24/1 (cca 276,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova paní
Květě Barbaře Gabauerové k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
RM_2018-704/14
p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2189/28 (cca 35,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu neurčitou panu Lukáši Kudovi k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok
s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2018-705/14
st. p. 31, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část st. p. 31 (cca 83,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
neurčitou paní Marcele Tomanové k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok
s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Zeď kolem
pronajatého pozemku nebude součástí nájmu.
RM_2018-706/14
p. p. 1507, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1507 (143,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu
neurčitou Společenství pro dům Náchodská 128, Trutnov, jako příjezdovou cestu k domu čp. 128
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok.
RM_2018-707/14
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 m2) v k. ú.
Trutnov na dobu určitou 5 let 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.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2018-708/14
p. p. 1369, k. ú. Voletiny
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 1369 (597,00 m2) v k. ú. Voletiny Ing. Martinu Müllerovi za kupní cenu ve výši
22,00 Kč/m2 k zajištění přístupu na vlastní pozemky. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-709/14
p. p. 722/6, p. p. 722/29, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit směnu části 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_2018-710/14
p. p. 882/1, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup části p. p. 882/1 (cca 375,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova od České republiky – Lesů
České republiky, s.p., za cenu dle znaleckého posudku. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-711/14
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti Prophone s. r. o.
(ALPINE PRO), k umístění reklamní vlajky na dobu určitou, a to od 01.09.2018 do 31.08.2019 za
nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/3 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 01.03.2018 do
31.08.2018 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-712/14
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (cca 10,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, paní Eleně Krátké (VINOTÉKA EL GALLINERO), k umístění letní předzahrádky na dobu určitou, a to od 12.07.2018 do
30.09.2018 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den.
RM_2018-713/14
p. p. 1790/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1790/1 (cca 4,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Královédvorská, panu Vladimíru Grčkovi (MOTOREST NA BOJIŠTI), k umístění reklamního poutače na dobu určitou, a to od
01.10.2018 do 30.09.2019 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2018-714/14
p. p. 39/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 016 013 na pronájem části p. p. 39/1 (56,00 m2) v k. ú. Dolní Staré
Město s manž. Andreou a Michalem Burešovými dohodou ke dni 31.07.2018.
RM_2018-715/14
p. p. 2087/2, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením podnájemní smlouvy na pronájem části p. p. 2087/2 (cca 777,00 m2) v k. ú. Trutnov
na dobu určitou, a to do 31.10.2018 mezi společností Protivítr-invest s. r. o. a společností AQUAVIT, spol. s r. o., k mezideponii materiálu (písek, štěrk a vytěžená zemina) za účelem rekonstrukce
splaškové kanalizace v ulici Prokopa Holého za maximální nájemné ve výši 29,00 Kč/m2/rok.
RM_2018-716/14
Smlouva o podnájmu – MEBYS Trutnov s.r.o.
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností MEBYS Trutnov s.r.o. a panem Petrem Teuberem na prostory šaten včetně sociálního zařízení v I. NP zimního stadionu na dobu neurčitou za
nájemné 6.500,00 Kč/rok bez DPH + 1.500,00 Kč paušální platby na služby.
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POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2018-717/14
p. p. 722/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 722/2 (cca 105,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Náchodská, Společenství vlastníků
Náchodská 353, Trutnov, k umístění lešení za účelem rekonstrukce balkonů na dobu určitou, a to
od 15.07.2018 do 31.10.2018.
RM_2018-718/14
p. p. 2213/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2213/1 (cca 24,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, Galerii města
Trutnova k instalaci soch Antonína Kašpara v rámci akce SOCHY V TRUTNOVĚ na dobu určitou,
a to od 19.07.2018 do 15.10.2018.
RM_2018-719/14
p. p. 2242/6, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2242/6 (cca 8,00 m2) v k. ú. Trutnov, Nové Dvory, společnosti ANTON
A SYN s. r. o., k umístění lešení (oprava domu čp. 232) na dobu určitou, a to od 10.07.2018 do
31.07.2018 s tím, že bude zachován průjezd.
RM_2018-720/14
Dohoda o provádění geologických prací
rada města
souhlasí
*01.01*
s prováděním geologických prací společností GeoTec-GS, a.s., na p. p. 3404, p. p. 1488/2,
p. p. 3728, p. p. 3729 a 3766 v k. ú. Starý Rokytník, p. p. 1070/17, p. p. 1089/3 p. p. 977/5
a p. p. 1089/4 v k. ú. Trutnov, na p. p. 1025, p. p. 1028, p. p. 1030, p. p. 1031, p. p. 1034/2,
p. p. 1040/1, p. p. 1042/1, p. p. 1041, p. p. 1046, p. p. 227, p. p. 220/1, p. p. 216, p. p. 218/1,
p. p. 214, p. p. 941/1, p. p. 440, p. p. 483, p. p. 481, p. p. 521/1, p. p. 522 a p. p. 441/1,
v k. ú. Debrné a na p. p. 447/1, p. p. 1587, p. p. 1435/1, p. p. 1436/1 a p. p. 1582/2 v k. ú. Poříčí
u Trutnova v termínu srpen až prosinec 2018 za účelem akce „Trutnov-st.hranice, D11 1109,
podrobný GTP“ s tím, že podmínky vstupu, prací na lesních pozemcích a zajištění náhrady případných škod budou min. 7 dnů předem písemně dohodnuty s nájemcem pozemků, společností Lesy
a parky Trutnov s.r.o. a před podpisem dohody budou doloženy souhlasy nájemců.
ukládá
*02.01*
Ing. Hojnému, vedoucímu Odboru majetku města, zajistit uzavření dohody o provádění geologických prací na pozemcích města Trutnova.
Termín: 28.07.2018
RM_2018-721/14
p. p. 1971/9 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., na části p. p. 1971/9,
p. p. 1976/6, p. p. 1976/7, p. p. 2065/9, p. p. 2074/6, p. p. 2074/7, p. p. 2076/1, p. p. 2076/2,
p. p. 2081/14, p. p. 2081/15 a p. p. 2135/4 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provoStránka 8 z 16

zování plynárenského zařízení v celkovém rozsahu cca 973,00 m2. Jednotková cena činí
133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-722/14
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na holobyt (Jana Grozaničová)
rada města
schvaluje
*01.01*
prodloužení nájemní smlouvy na holobyt Na Dvorkách čp. 244, č. b. 6, o vel. 0 + 1, paní Janě Grozaničové, trv. bytem Na Dvorkách čp. 244, na dobu určitou od 02.08.2018 do 02.02.2019.
RM_2018-723/14
Barvířská čp. 27, č. b. 3
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Barvířská čp. 27, č. b. 3, 1. podlaží, o vel. 1 + 1, na základě
výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
Barvířská čp. 27, č. b. 3, o vel. 1 +1 , standardní byt
1. Marta Galuščáková
2. Ivo Kopřiva
3. Jaroslava Mudrochová a Milan Dudo
4. Jonáš Kučera
5. Lukáš Piskáček
6. Denisa Sobolíková
7. Michal Matyska
8. Helena Peroutková (vrátí byt 1 + 2)
9. Ivo Král
10. Jana Fousková
11. Marie Horáková
12. Helena Hajzerová
13. MěÚ Žacléř – opatrovník (Zuzana Lakatosová)

Měs. nájemné
4.800,00 Kč
4.600,00 Kč
4.500,00 Kč
4.445,00 Kč
4.399,00 Kč
3.900,00 Kč
3.800,00 Kč
3.500,00 Kč
3.234,00 Kč
3.004,00 Kč
3.000,00 Kč
2.953,00 Kč
2.400,00 Kč

Délka 1. plat. období
18 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
13 měsíců
12 měsíců
16 měsíců
14 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 pana Pavla Knapa, pana Davida Kovalíčka a pana Richarda Rázka z výběrového řízení na nájem bytu Barvířská čp. 27, č. b. 3, o vel. 1 + 1.
RM_2018-724/14
M. Gorkého čp. 264, č. b. 11
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese M. Gorkého čp. 264, č. b. 11, 4. podlaží, o vel. 1 + 3, na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
M. Gorkého čp. 264, č. b. 11, o vel. 1 + 3, standardní byt
Měs. nájemné
1. Jakub Beránek
6.789,00 Kč
2. Ivo Kopřiva
6.500,00 Kč
3. Lukáš Piskáček
6.199,00 Kč

Délka 1. plat. období
18 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
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4. Jaroslav a Jana Procházkovi
5. Michal Matyska
6. Denisa Sobolíková

6.114,00 Kč
4.500,00 Kč
3.500,00 Kč

12 měsíců
12 měsíců
15 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.
RM_2018-725/14
Krakonošovo nám. čp. 128, č. b. 3
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Krakonošovo nám. čp. 128 č. b. 3, 2. podlaží, o vel. 1 + 1, na
základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
Krakonošovo nám. čp. 128, č. b. 3, o vel. 1 + 1, standardní byt
Měs. nájemné
1. Jakub Volný
5.127,00 Kč
2. Lukáš Piskáček
5.005,00 Kč
3. Ivo Kopřiva
4.500,00 Kč
4. Ivo Král
3.678,00 Kč
5. Helena Peroutková, vrátí byt 1 + 2
3.600,00 Kč
6. Zdeňka Müllerová
3.500,00 Kč
7. Iveta Hrazdírová
3.200,00 Kč
8. Helena Hajzerová
2.953,00 Kč

Délka 1. plat. období
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
14 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
18 měsíců
14 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.
RM_2018-726/14
Bulharská čp. 65, č. b. 2
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Bulharská čp. 65 č. b. 2, 3. podlaží, o vel. 1 + 2, na základě
výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
Bulharská čp. 65, č. b. 2, o vel. 1 + 2, standardní byt
Měs. nájemné
Délka 1. plat. období
1. Lukáš Piskáček
6.681,00 Kč
12 měsíců
2. Ivo Kopřiva
6.500,00 Kč
12 měsíců
3. Denisa Sobolíková
6.000,00 Kč
6 měsíců
4. Zdeněk Hromádka
5.550,00 Kč
6 měsíců
5. Michal Matyska
5.500,00 Kč
6 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 paní Zdeňky Müllerové z výběrového řízení na nájem bytu Bulharská čp. 65, č. b. 2,
o vel. 1 + 2.
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RM_2018-727/14
Žádost o přidělení bytu mimo "Zásady č. 4/2015 ...", příp. holobytu (Vlasta Lévaiová)
rada města
nesouhlasí
*01.01*
s přidělením bytu mimo „Zásady č. 4/2015 Postup při pronájmu obecních bytů“ paní Vlastě Lévaiové, trv. bytem Horská čp. 296, Trutnov,
*01.02*
s přidělením holobytu Na Dvorkách čp. 244, Trutnov paní Vlastě Lévaiové, trv. bytem Horská
čp. 296, Trutnov.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-728/14
Pečovatelská služba – stanovení objemu prostředků na platy na rok 2018
rada města
stanovuje
*01.01*
Pečovatelské službě Trutnov objem prostředků na platy v hlavní činnosti na rok 2018 ve výši dle
předloženého návrhu.
RM_2018-729/14
Závěrečné vyhodnocení plnění smlouvy o poskytování reklamních a propagačních služeb
se společností TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
rada města
schvaluje
*01.01*
závěrečné vyhodnocení smlouvy o poskytování reklamních a propagačních služeb se společností
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199, 541 01 Trutnov, v předloženém
znění.
RM_2018-730/14
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, z.s., okresní
myslivecký spolek Trutnov, IČ 67777856, Na Struze 30, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ
odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku
v roce 2018 (nájemné apod.) a výdajů spojených s pořádáním I. ročníku pracovní soutěže psů
"Pohár OMS Trutnov LZ + BZ",
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, z.s., okresní myslivecký spolek
Trutnov, IČ 67777856, Na Struze 30, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro ROTARY CLUB Trutnov z.s., IČ 68208685, Havlíčkova 10, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované
– částečná úhrada výdajů spojených s organizací "Dětského maratonu – WORLD MARATHON
CHALLENGE" v roce 2018,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro ROTARY CLUB Trutnov z.s., IČ 68208685, Havlíčkova 10, Trutnov, dle
předloženého vzoru.
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RM_2018-731/14
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Miroslava Středová
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro paní Miroslavu Středovou, IČ 65211014, Havlovice 240,
542 32 Havlovice, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním posezení, dětského dne, poutě a společenského večera v areálu "POD KAŠTANY" k 50. výročí založení splavu v Havlovicích v roce 2018, včetně
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2018-732/14
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (do 50.000,00 Kč) – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých
České republiky, zapsaný spolek, IČ 65399447, Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1-Nové Město,
na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních
služeb – částečná úhrada výdajů spojených s činností pracoviště SONS ČR Trutnov (nájem
a ostatní služby, osobní náklady, materiál apod.) a návazných služeb pro zrakově postižené občany města Trutnova v roce 2018,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek, IČ 65399447, Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1-Nové Město, dle předloženého
znění.
RM_2018-733/14
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Ing. Ivo Trpkovič
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 960,00 Kč pro Ing. Ivo Trpkoviče, bytem Železničářská 484, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada
výdajů spojených s dopravou zástupců dárců krve z Trutnova do města Zanemyšl v Polsku v roce
2018,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Ing. Ivo Trpkoviče, bytem Železničářská 484, 541 01 Trutnov, dle předloženého znění.
RŮZNÉ
RM_2018-734/14
VZ "Rekonstrukce ulice Za Komínem" – schválení výsledku zadávacího řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce ulice Za Komínem“, systémové
číslo VZ: P18V00000073, konkrétně účastníka MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807, nabídková cena 10.495.354,23 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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*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; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech souvisejících písemností.
RM_2018-735/14
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení – vzdání se zástavního práva
rada města
bere na vědomí
*01.01*
zánik zástavního práva vzniklého dne 10.07.2013 na nemovitostech manž. Ing. Miloše a Simony
Kotrbancových, pro zajištění pohledávky z poskytnuté půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do
výše 225.000,00 Kč z důvodu uhrazení dluhu,
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit provedení výmazu zástavního práva na
nemovitostech manž. Kotrbancových.
Termín: 18.07.2018
RM_2018-736/14
VZ "Vodovod a kanalizace ke sportovnímu areálu, Kryblice" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Vodovod a kanalizace ke
sportovnímu areálu, Kryblice“, systémové číslo VZ: P18V00000084,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Miroslav Franc, Ing. Lucie Novotná,
Ing. David Jelínek,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, pan Michal Šubrt, Ing. Miroslav
Franc, Ing. David Jelínek 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_2018-737/14
Smlouva o dílo na akci "Oprava chodníků Náchodská, Kolmá – směr Náchodská"
rada města
schvaluje
*01.01*
předloženou smlouvu o dílo na akci "Oprava chodníků Náchodská, Kolmá – směr Náchodská".
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RM_2018-738/14
VZ "Cyklostezka Trutnov - Poříčí" – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Cyklostezka Trutnov
- Poříčí“, systémové číslo VZ: P18V00000081,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Miroslav Franc, Ing. David Jelínek
a Ing. Lucie Novotná,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Ing. Hana Horynová, pan Michal Šubrt, Ing. Miroslav
Franc, Ing. David Jelínek 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_2018-739/14
VZ "Města odletů – Świdnica a Trutnov – realizace dětského hřiště" – schválení výsledku
výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Města odletů – Świdnica a Trutnov – realizace
dětského hřiště“, systémové číslo VZ: P18V00000039, konkrétně účastníka č. 1 – hřiště.cz, s.r.o.,
Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 28354303, nabídková cena 717.372,70 včetně DPH,
*01.02*
rozhodnutí o vyloučení účastníka č. 2 – Machovský s.r.o., Boční 551, 783 72 Velký Týnec,
IČ 28619633,
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, oznámení o vyloučení účastníka a rozhodnutí o námitkách.
RM_2018-740/14
VZ „Inovace a rozšíření informačních systémů ve městě Trutnov – rok 2018, II. etapa“ schválení výsledku výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce rozdělené na dvě části „Inovace a rozšíření
informačních systémů ve městě Trutnov – rok 2018, II. etapa“, systémové číslo VZ:
P18V00000030, konkrétně
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účastníka č. 1 – KADLEC-elektronika, s.r.o., Hviezdoslavova 55e, 627 00 Brno, IČ 25518402, celková nabídková cena 232.200,00 Kč bez DPH k realizaci části 1) zakázky – Dodávka a implementace vyvolávacího a objednávacího systému (VOS)
a
účastníka č. 1 – AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ 47676795, celková
nabídková cena 373.298,00 Kč bez DPH k realizaci části 2) zakázky – Dodávka a implementace
SW Asset Managementu (SAM),
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
Část 1) Vyvolávací a objednávací systém (VOS)
1. KADLEC-elektronika, s.r.o., Hviezdoslavova 55e, 627 00 Brno
Část 2) SW Assset Management (SAM)
1. AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3324/34, 702 00 Ostrava.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění uzavření smlouvy s vybranými dodavateli; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách.
RM_2018-741/14
Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění uměleckého díla s názvem „Umělecké dílo Stará radnice“ – zrušení soutěže o návrh
rada města
ruší
*01.01*
výtvarnou soutěž o návrh na ztvárnění uměleckého díla s názvem „Umělecké dílo Stará radnice“,
systémové číslo VZ: P17V00000060,
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k podepsání písemností s tím souvisejících.
RM_2018-742/14
Úpravy mobilní aplikace Můj Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pořízení úprav mobilní aplikace Můj Trutnov, které provede firma BSSHOP s. r. o., Spojenecká 69,
541 01 Trutnov, za částku 16.000,00 Kč bez DPH, formou objednávky.
RM_2018-743/14
Umístění kamerového bodu Městské policie Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zřízením nového kamerového bodu v místě Bike Parku v ulici Na Lukách.
RM_2018-744/14
Dohoda o spolupráci a uskladnění klíčů
rada města
pověřuje
*01.01*
Mgr. Svobodu, ředitele Městské policie Trutnov, k rozhodování o uzavření a k uzavření dohod
o spolupráci a uskladnění klíčů se společností Život Hradec Králové, o.p.s., třída Edvarda Beneše 1747/1, 500 12 Hradec Králové, IČ 02498251 a jejich klienty.
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RM_2018-745/14
Pravidla pro umísťování občanů v DPS – změna příloh č. 1 a č. 3
rada města
bere na vědomí
*01.01*
změnu příloh č. 1 a č. 3 k Zásadám č. 2/2016 – Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově v předloženém znění.
RM_2018-746/14
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
rada města
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 20.06.2018 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,
neschvaluje
*02.01*
žádost pana Rudolfa Boldiho o výměnu bytu dle předloženého návrhu.
RM_2018-747/14
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na čtvrtek 12.07.2018 od 09:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

Ing. Hana Horynová v. r.
místostarostka
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