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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-849/17
Jihoslovanská čp. 25 a 26, Na Struze čp. 228
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 25, čp. 26 Jihoslovanská ul. a čp. 228 Na Struze v Trutnově, umístěné v 1. NP a 2. NP o celkové výměře 267,62 m 2
(čp. 26: 1. NP – prodejna 136,00 m2, výloha 0,80 m2, čp. 25: kancelář 4,20 m2, chodba 2,10 m2,
sociální zařízení 3,10 m2, čp. 25 a čp. 228: sklad 81,80 m2, čp. 228: 2. NP – kancelář 26,00 m2,
1. NP kotelna 13,62 m2) paní Olze Lešákové, IČ 72925892, na dobu určitou 5 let, za účelem provozování prodejny látek a galanterie, šicí dílny, sběrny oprav obuvi a oděvů a pobočky Zásilkovny.
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 prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů.
Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy, obsahující
zejména výši nabízeného nájemného, do 30 dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě je
i paní Olga Lešáková oprávněna svou nabídku případně ještě navýšit. Nájemce bude poté doporučen radě města dle výše nabídnutého nájemného. Nepodá-li nabídku žádný zájemce o pronájem
a nedojde-li ani k navýšení původně nabízeného nájemného paní Olgou Lešákovou, bude jako
nájemce doporučena radě města paní Olga Lešáková (s tím, že jí nabízené nájemné není nižší
než nájemné v daném místě a čase obvyklé).
RM_2018-850/17
Palackého čp. 86
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 86 Palackého ul.
v Trutnově umístěné v 1. NP o celkové výměře 239,40 m2 (1 prodejna 93,70 m2, 9 skladů o celkové výměře 143,30 m2 a 2 soc. zařízení o celkové výměře 2,40 m2), panu Františku Singerovi,
IČ 11108967, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem provozování prodejny akvaristiky, chovatelských potřeb a potřeb pro zahrádkáře. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu
využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
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Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy, obsahující
zejména výši nabízeného nájemného, do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě je
i pan František Singer oprávněn svou nabídku případně ještě navýšit. Nájemce bude poté doporučen radě města dle výše nabídnutého nájemného. Nepodá-li nabídku žádný zájemce o pronájem
a nedojde-li ani k navýšení původně nabízeného nájemného panem Františkem Singerem, bude
jako nájemce doporučen radě města pan František Singer (s tím, že jím nabízené nájemné není
nižší než nájemné v daném místě a čase obvyklé).
RM_2018-851/17
Školní čp. 157
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 157 Školní ul. v Trutnově umístěné v 1. NP o celkové výměře 44,38 m2 (1 prodejna 11,73 m2, 1 dílna 18,48 m2, 1 šatna
9,50 m2, 1 umývárna 3,25 m2 a 1 WC 1,42 m2), paní Ireně Jančovičové, IČ 11604239, na dobu
určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování
zlatnictví – opravny. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání
k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
RM_2018-852/17
Palackého čp. 389
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 389 Palackého ul.
v Trutnově umístěné v 1. NP a sklepu o celkové výměře 316,83 m2 (1 prodejna 91,05 m2, 4 výlohy
o celkové výměře 6,16 m2, 1 kancelář 4,35 m2, 6 skladů o celk. výměře 139,43 m2, 1 umývárna
2,25 m2, 1 WC 2,12 m2 a 5 sklepů o celkové výměře 71,47 m2), společnosti HRUŠKA, spol. s r. o.,
IČ 19014325, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem provozování prodejny potravin a drogistického zboží. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
RM_2018-853/17
Krátkodobý pronájem tělocvičen a jiných prostor ve školách
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory – tělocvičny, učebny a jiné prostory
umístěné v budovách škol zřizovaných městem Trutnovem, a to v období od 01.09.2018 do
31.08.2019 v době po skončení hlavní činnosti škol dle předloženého návrhu.
RM_2018-854/17
Na Struze čp. 153 (sklep)
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část prostor sloužících podnikání v čp. 153 Na Struze
v Trutnově umístěných ve sklepě domu o výměře 22,20 m2 (1 místnost), panu Petru Traegerovi,
IČ 74271407, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem zřízeni skladu na dokumenty. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy, obsahující
zejména výši nabízeného nájemného, do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě je
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i pan Petr Traeger oprávněn svou nabídku případně ještě navýšit. Nájemce bude poté doporučen
radě města dle výše nabídnutého nájemného. Nepodá-li nabídku žádný zájemce o pronájem
a nedojde-li ani k navýšení původně nabízeného nájemného panem Petrem Traegerem, bude jako
nájemce doporučen radě města pan Petr Traeger (s tím, že jím nabízené nájemné není nižší než
nájemné v daném místě a čase obvyklé).
RM_2018-855/17
Poříčská čp. 360 (restaurace Dvoračka)
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města udělit souhlas s převodem pronájmu 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 s. r. o., IČ 07351097, se sídlem Klenová 429, 541 01 Trutnov, za stejných smluvních
podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 01.10.2018,
za účelem provozování restauračního zařízení. 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_2018-856/17
Jihoslovanská čp. 32
rada města
schvaluje
*01.01*
převod nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 32 Jihoslovanská ul. v Trutnově,
umístěné v 1. NP o celkové výměře 8,55 m2 (1 prodejna) ze stávajícího nájemce paní Michaely
Ardelánové, IČ 68252838, na paní Evu Strnadovou, IČ 86902725, za stejných smluvních podmínek, za nájemné ve výši 19.006,65 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 05.09.2018, za účelem provozování prodejny s použitým textilem. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
RM_2018-857/17
ZŠ Komenského čp. 399
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výpověď pana Miroslava Zástavy, IČ 61242501, z pronájmu části reklamní plochy o výměře
4,00 m2 umístěné v budově čp. 399 Komenského ul. v Trutnově, který bude ukončen ke dni
01.10.2018.
RM_2018-858/17
Lhota čp. 6
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením podnájemní smlouvy na prostory sloužících podnikání v čp. 6 Lhota, v ul. Lhotecká
v Trutnově o celkové výměře 411,35 m2 mezi stávajícím nájemcem spolkem Lhota žije z. s.,
IČ 06659888 a podnájemcem paní Blankou Maškovou, IČ 07306164, na dobu platnosti nájemní
smlouvy, s platností od 05.09.2018, za účelem zřízení výletní restaurace, za stejných nájemních
podmínek,
*01.02*
s umístěním sídla spolku Lhota žije, z. s. IČ 06659888, do objektu na adrese Lhotecká čp. 6,
541 01 Trutnov, Lhota,
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bere na vědomí,
*02.01*
že nebude realizováno usnesení č. RM 2018-700/14, bod 02.02 o uzavření podnájemní smlouvy
s panem Štefanem Horáčkem.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-859/17
p. p. 446/1, p. p. 445/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 446/1 (144,00 m2) a p. p. 445/1 (235,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město manž. Soně a Zdeňku Knapovým k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
RM_2018-860/17
p. p. 1600, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1600 (297,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu
určitou 5 let panu Vilému Železnému, z toho 26,00 m2 k umístění chatky, 24,00 m2 k umístění fóliovníku za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok a 247,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve
výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
RM_2018-861/17
p. p. 122/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 122/1 (cca 4.324,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou panu Pavlu Kobosilovi k sečení trávy a k pastvě za nájemné ve výši
0,20 Kč/m2/rok s tím, že bude pronajatý pozemek oplocen elektrickým ohradníkem. Jakákoliv výstavba či výsadba musí být odsouhlasena pronajímatelem. Nájemce zajistí přístup k zařízení společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., které se nachází na p. p. 122/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova.
RM_2018-862/17
p. p. 2786/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2786/1 (cca 30,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 2 roky společnosti MASTER GRILL s. r. o., z toho 10,00 m2 k umístění stávajícího pojízdného občerstvení za nájemné ve výši 600,00 Kč/m2/rok a 20,00 m2 k provozování kabelového vedení NN za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok.

Stránka 7 z 21

POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2018-863/17
p. p. 602/94, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 602/94 (cca 112,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků bytových
jednotek, Kpt. Jaroše 339, Trutnov - Dolní Předměstí, 541 01, za kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m2
jako okapové a přístupové chodníčky. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-864/17
p. p. 1228/5, p. p. 1228/4, k. ú. Libeč
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 1228/5 (253,00 m2) a p. p. 1228/4 (93,00 m2) v k. ú. Libeč manž. Haně a Janu
Stehlíkovým za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejméně však za 150,00 Kč/m2, k rozšíření
vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-865/17
p. p. 855/1, k. ú. Trutnov
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 855/1 (596,00 m2) v k. ú. Trutnov panu Zbyňku Volšíkovi.
RM_2018-866/17
p. p. 617/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup části p. p. 617/1 (cca 20,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova od paní Lenky Foukalové
za kupní cenu ve výši 50,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
RM_2018-867/17
p. p. 1337/3 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit bezúplatný převod p. p. 1337/3 (127,00 m2), p. p. 1335/5 (225,00 m2) a části p. p. 1335/3
(cca 45,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město z vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad do majetku města Trutnova s tím, že náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
RM_2018-868/17
Dohoda o změně hranic obcí
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření Dohody o změně hranic obcí mezi městem Úpice a městem Trutnovem dle předloženého návrhu.
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POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-869/17
p. p. 195/4, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 195/4 (207,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let panu Vladimíru
Krokovi, z toho 75,00 m2 k umístění stávající kůlny a dřevníků za nájemné ve výši 20,00 Kč/m 2/rok
a 132,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání p. p. 195/4 (207,00 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova v termínu od 01.08.2018 do 30.09.2018. Jakákoliv další výstavba či výsadba stromů
není povolena.
RM_2018-870/17
p. p. 1792, k. ú. Libeč
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1792 (cca 732,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu neurčitou panu Vladimíru Šulcovi
k zadržování dešťové vody a k údržbě pozemku za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Nesmí být zamezen
průchod ani průjezd po komunikaci na p. p. 1791 a p. p. 1760 v k. ú. Libeč.
RM_2018-871/17
p. p. 2901, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2901 (cca 100,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let paní Zdeňce Křížové, z toho 89,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok a 11,00 m2
k umístění chatky za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba
stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Pozemek bude po dobu nájmu oplocen.
RM_2018-872/17
p. p. 845 a p. p. 21, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 845 (276,00 m2) a p. p. 21 (326,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova na dobu určitou
5 let panu Petru Kutíkovi, z toho 25,00 m2 k umístění stávajících kůlen za nájemné ve výši
10,00 Kč/m2/rok, 265,00 m2 k využití cesty za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok a 312,00 m2 k sečení a k údržbě pozemku za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů není povolena.
RM_2018-873/17
p. p. 413/3, k. ú. Starý Rokytník
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 413/3 (cca 500,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na dobu neurčitou paní Haně
Chlupáčové k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2018-874/17
p. p. 1662 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 1662 (11.744,00 m2), st. p. 4602 (24,00 m2) a st. p. 5656 (134,00 m2) včetně nově
vzniklé budovy bez čp./č. e. (která bude stát na st. p. 5656 a p. p. 1662 v k. ú. Trutnov) v k. ú.
Trutnov na dobu určitou 15 let s možností prolongace vždy o 5 let spolku Olfin Car Ski team, z. s.,
za účelem realizace sportovních a veřejně prospěšných akcí za nájemné ve výši 100,00 Kč/rok.
Nájemní smlouva bude uzavřena po ukončení udržitelnosti projektu dotace vyplývající z MŠMT
(10 let) a převedení uvedené budovy na město Trutnov.
RM_2018-875/17
p. p. 2213/1 a st. p. 92, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/1 (cca 12,00 m2) a části st. p. 92 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, paní Monice Vízdalové (DENNÍ BAR U TŘÍ KORUNEK), k umístění letní předzahrádky na dobu určitou, a to od 01.10.2018 do 30.09.2019 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den.
RM_2018-876/17
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/2 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti DAMPING
spol. s r. o. (POTRAVINY), k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 17.09.2018 do
16.09.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/2 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
01.03.2018 do 16.09.2018 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-877/17
st. p. 72, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 72 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, společnosti Mousa glas, s. r. o.
(DOMÁCÍ POTŘEBY), k umístění reklamního stojanu (cca 1,00 m2) a k vystavení zboží
(cca 1,00 m2) na dobu určitou, a to od 17.09.2018 do 07.07.2019 za nájemné ve výši
3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání
části st. p. 72 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 08.07.2018 do 16.09.2018 ve výši
3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-878/17
st. p. 114, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 114 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, panu Besniku Saliji
(KEBAB GRILL), k umístění reklamního stojanu typu „A“ a stupínku před obchodem na dobu určitou, a to od 17.09.2018 do 16.09.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před
podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 114 (cca 2,00 m2)
v k. ú. Trutnov v termínu od 15.04.2018 do 16.09.2018 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
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RM_2018-879/17
p. p. 1648, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1648 (cca 1,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Voletinská, Ing. Miloši Bednářovi (I.M.B.), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 17.09.2018 do
25.08.2019 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 1648 (cca 1,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova v termínu
od 26.08.2018 do 16.09.2018 ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2018-880/17
p. p. 2213/1 a st. p. 192, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/1 (cca 20,00 m2) a části st. p. 192 (cca 2,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, panu Josefu Kafkovi (KAVÁRNA KAFKA), k umístění předzahrádky na dobu určitou, a to od 01.10.2018 do 30.09.2019 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2018-881/17
p. p. 2343/4 a další, k. ú. Trutnov a další
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2343/4 (1,10 m2) – ul. Křižíkova, části p. p. 2303/1 (1,10 m2) – ul. Kryblická,
části p. p. 1515/12 (1,10 m2) – ul. Maxima Gorkého, části p. p. 602/77 (1,10 m2) – Kpt. Jaroše, části p. p. 2090/9 (1,10 m2) – ul. Prokopa Holého, části p. p. 2190/4 (1,10 m2) – ul. Papírenská, části
p. p. 2202/13 (1,10 m2) – náměstí Horníků, části p. p. 2633/13 (1,10 m2) – ul. Smetanova, části
p. p. 2567/1 (1,10 m2) – ul. Lomní, části p. p. 237/25 (1,10 m2) – náměstí Hraničářů, části
p. p. 2400 (1,10 m2) – ul. Poříčská, části p. p. 1515/9 (1,10 m2) – náměstí Osvobození, části
p. p. 2198/4 (1,10 m2) – ul. Strojnická, části p. p. 722/2 (1,10 m2) – ul. Náchodská a části
p. p. 217/5 (1,10 m2) – Libušinka vše v k. ú. Trutnov, části p. p. 2010 (1,10 m2) – ul. Pomněnková,
části p. p. 2143 (1,10 m2) – ul. Dlouhá, části p. p. 2109 (1,10 m2) – ul. Úpská, části p. p. 2048
(1,10 m2) – ul. Sněženková, části p. p. 2095 (1,10 m2) – ul. Mládežnická, části p. p. 2176 (1,10 m2)
– ul. Kopretinová, části p. p. 2059 (1,10 m2) – ul. Za Komínem a části p. p. 933/12 (1,10 m2) – ul.
Zvonková vše v k. ú. Horní Staré Město, části p. p. 184/1 (1,10 m2) – ul. Sportovní, části p. p. 1648
(1,10 m2) – ul. Kožešnická vše v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou 5 let společnosti DIMATEX
CS, spol. s r. o., k umístění kontejnerů na použitý textil. V případě oprav nebo rekonstrukcí bude
přemístění kontejnerů hrazeno vypůjčitelem.
RM_2018-882/17
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 30.08.2018 do
30.10.2018 s tím, že bude zachován průjezd.
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RM_2018-883/17
p. p. 245/1 a další, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s výpůjčkou části p. p. č. 245/1 (83,00 m2), části p. p. 245/9 (33,00 m2), části p. p. 249/1
(360,00 m2) a části p. p. č. 249/3 (20,00 m2) v k. ú. Trutnov společnosti Průmstav Náchod s.r.o., na
dobu určitou do 15.08.2020 s tím, že bude zachován průchod mezi areálem Nivy a čp. 57 na
st. p. 536 v k. ú Trutnov v min. šíři 2,00 m.
RM_2018-884/17
p. p. 1515/13, k. ú. Trutnov
rada města
bere na vědomí
*01.01*
nerealizování usnesení RM č. 2018-64/2 z důvodů ze strany žadatele.
RM_2018-885/17
p. p. 933/19, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., na části
p. p. 933/19 v k. ú. Horní Staré Město, spočívajícího v právu uložení a provozování kabelového
vedení VN v celkovém rozsahu cca 4,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2018-886/17
p. p. 1845/1 a p. p. 1329/3, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti KAON Group s. r. o., na části
p. p. 1845/1 a p. p. 1329/3 v k. ú. Horní Staré Město, spočívajícího v právu uložení a provozování
vodovodního řadu a vodovodní přípojky v celkovém rozsahu cca 120,00 m2. Jednotková cena činí
117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2018-887/17
p. p. 874/5 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a. s., na části p. p. 874/5, p. p. 874/9, p. p. 874/11 a p. p. 868/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodního řadu v celkovém rozsahu cca 723,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH se splatností nejpozději 18 měsíců od vystavení faktury. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2018-888/17
p. p. 1199/4, k. ú. Voletiny
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., na části
p. p. 1199/4 v k. ú. Voletiny, spočívajícího v právu uložení a provozování kabelového vedení NN
v celkovém rozsahu cca 56,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
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RM_2018-889/17
p. p. 2082, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., na části p. p. 2082
v k. ú. Horní Staré Město, spočívajícího v právu uložení a provozování ochranného pásma plynovodu v celkovém rozsahu cca 3,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2018-890/17
st. p. 615/1 a st. p. 46/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch panující st. p. 615/1 a st. p. 46/2 v k. ú. Horní
Staré Město v majetku pana Zdeňka Kuldy spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky na části p. p. 1804/1 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu 5,60 m2. Jednotková
cena činí 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
RM_2018-891/17
st. p. 541 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., na části
st. p. 541, st. p. 239 a p. p. 219/4 v k. ú. Poříčí u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN v celkovém rozsahu cca 28,00 m2. Jednotková cena
činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-892/17
Dlouhá čp. 646 (odepsání nevymahatelné pohledávky – Štěpán Stašák)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí zánik pohledávky ve výši 20.745,00 Kč za byt Dlouhá čp. 646 po panu Štěpánu
Stašákovi.
*01.02*
schválit odepsání pohledávky ve výši 20.745,00 Kč za byt Dlouhá čp. 646 po panu Štěpánu Stašákovi.
RM_2018-893/17
Libeč čp. 71 (odepsání nevymahatelné pohledávky – Margita Macková)
rada města
bere na vědomí
*01.01*
zánik pohledávky ve výši 7.081,00 Kč s příslušenstvím a 6.600,00 Kč náklady řízení (36 Ro
271/2005) za byt Libeč čp. 71 po paní Margitě Mackové.
schvaluje
*02.01*
odepsání pohledávky ve výši 7.081,00 Kč s příslušenstvím a 6.600,00 Kč náklady řízení (36 Ro
271/2005) za byt Libeč čp. 71 po paní Margitě Mackové.
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RM_2018-894/17
Na Vrchu čp. 152 (odepsání nevymahatelných pohledávek – Valerie Tykalová)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí zánik pohledávek:
- ve výši 7.553,00 Kč zbývající část příslušenství (Ro 272/2001),
- ve výši 1.975,00 Kč náklady řízení (7 C 181/99, E 1865/2000),
- ve výši 14.580,00 Kč nezaplacené nájemné s příslušenstvím a 606,00 Kč náklady řízení (Ro
1600/2000),
- ve výši 19.480,00 Kč nezaplacené úhrady za užívání bytu s příslušenstvím a 8.210,00 Kč náklady
řízení (36 Ro 1877/2004),
za byt Na Vrchu čp. 152 po paní Valerii Tykalové,
*01.02*
schválit odepsání pohledávek:
- ve výši 7.553,00 Kč zbývající část příslušenství (Ro 272/2001),
- ve výši 1.975,00 Kč náklady řízení (7 C 181/99, E 1865/2000),
- ve výši 14.580,00 Kč nezaplacené nájemné s příslušenstvím a 606,00 Kč náklady řízení (Ro
1600/2000),
- ve výši 19.480,00 Kč nezaplacené úhrady za užívání bytu s příslušenstvím a 8.210,00 Kč náklady
řízení (36 Ro 1877/2004),
za byt Na Vrchu čp. 152 po paní Valerii Tykalové.
RM_2018-895/17
Pořadník na sociální byty na rok 2018
rada města
neschvaluje
*01.01*
zařazení pana Pavla Vojtěcha na pořadník sociálních bytů na rok 2018.
RM_2018-896/17
Palackého čp. 201 (prominutí ½ poplatku z prodlení – Helena Žerovnická)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prominutí dluhu na poplatcích z prodlení v celkové výši 175.653,00 Kč za paní Helenou
Žerovnickou ve smyslu rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově č. j. Ro 1143/1999 z titulu poplatku
z prodlení s platbami nájemného a záloh na služby za byt č. 1 v domě čp. 201 v ulici Palackého
v Trutnově.
RM_2018-897/17
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na holobyt (Slavomír Mikyska)
rada města
schvaluje
*01.01*
prodloužení nájemní smlouvy na holobyt Na Dvorkách čp. 244, č. b. 1, o vel. 0 + 1, panu Slavomíru Mikyskovi, trv. bytem Na Dvorkách čp. 244, na dobu určitou od 26.09.2018 do 25.03.2019.
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MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2018-898/17
Pult centralizované ochrany
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření příkazní smlouvy č. 221/18/TU s příkazcem Oblastní nemocnice Trutnov a.s.,
IČ 26000237, se žádostí na připojení objektu Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého
77, Trutnov, na pult centralizované ochrany na dobu neurčitou od 01.10.2018.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-899/17
Návratná finanční výpomoc – Lesy a parky Trutnov s.r.o.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci do výše 6.000.000,00 Kč společnosti Lesy a parky
Trutnov s.r.o., Úpická 469, IČ 25968700, na účel určený žadatelem v žádosti,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu se společností Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469,
IČ 25968700, ve znění dle předloženého návrhu.
RM_2018-900/17
Hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2018
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací k 30.06.2018.
RM_2018-901/17
Stimulace veřejnosti ke sportu
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit uzavření smlouvy o poskytování reklamních a propagačních služeb ve věci stimulace veřejnosti ke sportu se subjektem TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Národní 199,
Trutnov, na sezónu 2018/2019, dle předloženého znění.
RM_2018-902/17
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro RC Modeláři Trutnov, z.s., IČ 22769951, Pampelišková 516, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované
– úhrada výdajů spojených s úpravou modelářského letiště RC Modeláři Trutnov, letiště Trutnov
– Volanov (sekání trávy apod.) v roce 2018,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro RC Modeláři Trutnov, z.s., IČ 22769951, Pampelišková 516, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro RC Modeláři Trutnov, z.s., IČ 22769951, Pampelišková 516, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované
– úhrada výdajů spojených s pořádáním 6. ročníku soutěže v létání draků "Drakiáda" v roce 2018,
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*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro RC Modeláři Trutnov, z.s., IČ 22769951, Pampelišková 516, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro paní Janu Stupkovou, bytem Palackého 395, Trutnov,
na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním jezdecké akce "Hubertova jízda Bojiště" v roce 2018,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro paní Janu Stupkovou, bytem Palackého 395, Trutnov, dle předloženého
vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro pana Matěje Matyáše, bytem Osiková 404, Trutnov, na
účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů
spojených s pořádáním 1. ročníku plesu ve Lhotě – "Zatančíme si?" v roce 2018,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana Matěje Matyáše, bytem Osiková 404, Trutnov, dle předloženého
vzoru.
RM_2018-903/17
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro prof. PhDr. Vladimíra Wolfa, bytem Chodská 412,
Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti – úhrada výdajů spojených s vydáním Kladského sborníku 12,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro prof. PhDr. Vladimíra Wolfa, Chodská 412, Trutnov, dle předloženého znění.
RŮZNÉ
RM_2018-904/17
Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace na technickou a dopravní infrastrukturu ve výši 50.000,00 Kč panu Petru
Tietzovi, Havlovice 156, 542 32 Úpice,
*01.02*
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s panem Petrem Tietzem, Havlovice 156, 542 32 Úpice.
RM_2018-905/17
VZ "Pořízení nákladního automobilu 4 x 4 a nástaveb pro komunální služby" – 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 a nástaveb pro komunální služby“, systémové č. VZ: P18V00000103,
*01.02*
se zadávacími podmínkami k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
s okruhem dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
se jmenováním komise pro otevírání obálek ve složení:
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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_2018-906/17
VZ "Výstavba dětského hřiště v kempu Dolce Trutnov" – schválení výsledku výběrového
řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Výstavba dětského hřiště v kempu Dolce Trutnov“, systémové č. VZ: P18V00000101, konkrétně účastníka č. 1 – hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6,
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 28354303, nabídková cena 601.673,00 Kč včetně DPH,
*01.02*
rozhodnutí o vyloučení účastníka č. 2 – Hřiště hrou, s.r.o., Sobotecká 810, 511 01 Turnov,
IČ 03673073.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, pro případ, že by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele a k zajištění uzavření
smlouvy s účastníkem druhým v konečném pořadí; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu
všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.
RM_2018-907/17
Jednací řízení bez uveřejnění "Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci pěší zóny Trutnov“ – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Zhotovení projektové dokumentace na
rekonstrukci pěší zóny Trutnov“, formou jednacího řízení bez uveřejnění v návaznosti na soutěž
o návrh „Pěší zóna Trutnov“, systémové č. VZ: P18V00000102,
*01.02*
text výzvy k jednání k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
jmenování komise pro jednání s účastníkem jednacího řízení bez uveřejnění ve složení:
Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. arch. Michal Rosa, Ing. Miroslav Franc, k provádění běžných úkonů
v předmětném zadávacím řízení, konkrétně k jednání s účastníkem řízení o uzavření smlouvy,
k rozhodování o změnách zadávacích podmínek v průběhu jednání, k posouzení zda nejsou naplněny obligatorní či fakultativní důvody vyloučení účastníka zadávacího řízení, to vše včetně všech
úkonů souvisejících.
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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 uchazeče a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2018-908/17
Akce pro obnovu městských částí v roce 2018
rada města
schvaluje
*01.01*
předložený rozsah akcí realizovaných ze schváleného rozpočtu města Trutnova pro rok 2018 "Akce v rámci obnovy městských částí".
RM_2018-909/17
VZ "Obnova prostoru bývalé synagogy – opakovaná zakázka" – schválení výsledku výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Obnova prostoru bývalé synagogy – opakovaná zakázka“, systémové č. VZ: P18V00000098, konkrétně účastníka č. 1 – Luboš Serbousek, Pod
Houskou 53, 541 01 Trutnov, IČ 14562057, nabídková cena 1.325.345,46 Kč včetně DPH,
*01.02*
rozhodnutí o vyloučení účastníka č. 2 – Slanina Oldřich, Mladé Buky 383, 542 23 Mladé Buky,
IČ 49998013,
*01.03*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. Luboš Serbousek, Pod Houskou 53, 541 01 Trutnov, IČ 14562057,
2. KAMPA – MARYNKA, s.r.o., Lesní 1060, 514 01 Jilemnice, IČ 26014998.
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, po schválení rozpočtové změny,
*02.02*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, pro případ, že by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele a k zajištění uzavření
smlouvy s účastníkem druhým v konečném pořadí; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu
všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.
RM_2018-910/17
VZ "Chodníky v ul. Petříkovická" – schválení výsledku výběrového řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem "Chodníky v ul. Petříkovická", systémové č. VZ: P18V00000090, konkrétně účastníka č. 1 – STRABAG a.s., odštěpný závod Praha,
oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ 60838744, nabídková cena
6.383.979,07 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_2018-911/17
Trutnov, parkoviště osobních vozidel pro DPS Kryblická 450 – změnový list č. 1
rada města
schvaluje
*01.01*
vícepráce a méněpráce dle předloženého změnového listu č. 1 v celkové výši -46.561,92 Kč bez
DPH (-56.339,92 Kč vč. DPH).
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9.
RM_2018-912/17
Ocenění Evy Vrabcové Nývltové, Aleše Kisého a Šárky Musilové
rada města
souhlasí
*01.01*
s udělením ocenění Evě Vrabcové Nývltové za úspěšnou reprezentaci města Trutnova na Mistrovství Evropy v atletice 2018 v Berlíně a poskytnutím finanční odměny ve výši 10.000,00 Kč,
*01.02*
s udělením ocenění Aleši Kisému za úspěšnou reprezentaci města Trutnova na Mistrovství Evropy
v atletice handicapovaných v Berlíně 2018 a poskytnutím finanční odměny ve výši 10.000,00 Kč,
*01.03*
s udělením ocenění Šárce Musilové za úspěšnou reprezentaci města Trutnova na Mistrovství Evropy v lukostřelbě v Plzni 2018 a poskytnutím finanční odměny ve výši 10.000,00 Kč.
RM_2018-913/17
Nákup kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů
rada města
schvaluje
*01.01*
pořízení kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů od stávajícího poskytovatele kvalifikovaných certifikátů (Česká pošta s. p.). Předpokládaná cena je cca 100.000,00 Kč bez
DPH.
RM_2018-914/17
Podpora Mateřské školy, Trutnov z OP VVV – Šablony II
rada města
bere na vědomí
*01.01*
Rozhodnutí MŠMT č. 18_063/0008730-01 o poskytnutí dotace Mateřské škole, Trutnov z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 2.705.804,00 Kč, a to na základě podané žádosti z 05.04.2018 v rámci Výzvy Šablony II (název projektu: „Zvýšení kvality výuky v MŠ Trutnov“).
RM_2018-915/17
Nepřítomnost ředitelky ZŠ V Domcích na pracovišti
rada města
bere na vědomí
*01.01
nepřítomnost Ing. Zuzany Horákové Radové, ředitelky Základní školy, Trutnov, V Domcích 488, na
pracovišti, a to z důvodu konání zahraniční služební cesty, která se uskuteční ve dnech
14.09.2018–26.09.2018.
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RM_2018-916/17
Harmonogram dokončení výměny osvětlení v učebnách ZŠ V Domcích
rada města
souhlasí
*01.01*
s řešením situace, která se týká dokončení výměny osvětlení v učebnách Základní školy, Trutnov,
V Domcích 488, resp. se stanovením časového harmonogramu jednotlivých kroků dle předloženého návrhu.
RM_2018-917/17
Navýšení počtu pracovníků v Domově pro seniory Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
plánované navýšení počtu pracovníků v sociálních službách v Domově pro seniory Trutnov od
01.01.2019 dle předloženého návrhu.
RM_2018-918/17
Rozšíření předmětu činnosti ZŠ kpt. Jaroše
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov,
Gorkého 38, IČ 64201112, kterým se ke dni 25.09.2018 rozšiřuje předmět činnosti o školní jídelnu
– výdejnu.
RM_2018-919/17
Občanská poradna v Trutnově
rada města
schvaluje
*01.01*
vytvoření podmínek pro vznik a zajištění chodu občanské poradny v Trutnově na základě předloženého záměru Farní charity Dvůr Králové nad Labem.
RM_2018-920/17
Tísňová péče v Trutnově
rada města
schvaluje
*01.01*
vytvoření podmínek pro zajištění a rozvoj tísňové péče v Trutnově na základě předloženého záměru společnosti Život Hradec Králové, o.p.s.
RM_2018-921/17
Záměr úpravy systému nakládání s komunálním odpadem – rozšíření sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit záměr rozšířit sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu v rámci systému nakládání s komunálním odpadem na území města Trutnova,
*01.02*
uložit Odboru životního prostředí připravit návrh úpravy obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území města Trutnova, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
– rozšíření sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu.
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RM_2018-922/17
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání další schůze rady města na pondělí 17.09.2018 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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