MĚSTO TRUTNOV – RADA MĚSTA
Zpracováno dne: 17.09.2018
Usnesení
z 18. schůze rady města dne 17. září 2018
OBSAH
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
[RM_2018-923/18]

Krakonošovo nám. čp. 23
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-924/18]

Areál Dolce (uzavření dodatku k nájemní smlouvě)
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-925/18]

Jihoslovanská čp. 142
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-926/18]

Jiráskovo nám. čp. 528-529
Mgr. Tomáš Hendrych

NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
[RM_2018-927/18]

Krakonošovo nám. čp. 67
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-928/18]

Krakonošovo nám. čp. 129 (nebytový prostor č. 106)
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-929/18]

Krakonošovo nám. čp. 129 (nebytový prostor č. 103)
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-930/18]

Havlíčkova čp. 12
Mgr. Tomáš Hendrych

POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
[RM_2018-931/18]

p. p. 1333/5, p. p. 140/8, k. ú. Horní Staré Město
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-932/18]

p. p. 140/10, k. ú. Oblanov
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-933/18]

p. p. 2065/9, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-934/18]

p. p. 2198/43, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-935/18]

p. p. 1190/1 a další, k. ú. Zlatá Olešnice a další
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-936/18]

p. p. 2903, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Hendrych

IČ 00278360
IDDS 3acbs2c
DIČ CZ00278360
Fax 499 803 103
č. ú. 124601/0100
Telefon 499 803 111
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
[RM_2018-937/18]

p. p. 444/4 a další, k. ú. Dolní Staré Město

Mgr. Tomáš Hendrych
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
[RM_2018-938/18]

p. p. 1513/2 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-939/18]

p. p. 2901, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Hendrych

POZEMKY - VĚCNÉ BŘEMENO
[RM_2018-940/18]

p. p. 149/3 a další, k. ú. Trutnov
Mgr. Tomáš Hendrych

BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
[RM_2018-941/18]

Hluboký příkop čp. 147, č. b. 2
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-942/18]

Bulharská čp. 56, č. b. 4
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-943/18]

Žádost o přidělení bytu mimo "Zásady č. 4/2015..." - Kateřina Jirková
Mgr. Tomáš Hendrych

MAJETEK MĚSTA - RŮZNÉ
[RM_2018-944/18]

Multifunkční park Junkyard v Trutnově (uzavření smlouvy o správě nemovitostí)
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-945/18]

MEBYS Trutnov s.r.o. - VZ “Dlouhá 645 – 646 výměna stoupaček” – zadávací
podmínky
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-946/18]

Vyřazení neupotřebitelných předmětů
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-947/18]

Nákup elektrické energie na rok 2019-2020
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-948/18]

Poskytování energetických služeb metodou EPC na soustavě veřejného
osvětlení v majetku města Trutnov"
Mgr. Tomáš Hendrych

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
[RM_2018-949/18]

Návratné finanční výpomoci – příspěvkové organizace města Trutnova
Mgr. Ivan Adamec

[RM_2018-950/18]

Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 3
Mgr. Ivan Adamec

[RM_2018-951/18]

Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč)
Mgr. Ivan Adamec

[RM_2018-952/18]

Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč)
Mgr. Ivan Adamec

[RM_2018-953/18]

Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč)
Mgr. Ivan Adamec

[RM_2018-954/18]

Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Mgr. Ivan Adamec

[RM_2018-955/18]

Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Městské kulturní středisko Červený
Kostelec
Mgr. Ivan Adamec

Stránka 2 z 17

[RM_2018-956/18]

Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s.
Mgr. Ivan Adamec

[RM_2018-957/18]

Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
Mgr. Ivan Adamec

RŮZNÉ - ROZVOJ
[RM_2018-958/18]

Mikroprojekt měst Trutnov a Świdnica - Folklor bez hranic
Ing. Hana Horynová

[RM_2018-959/18]

VZ "Automatické parkovací zařízení pro kola v Trutnově" - zadávací podmínky
Ing. Hana Horynová

[RM_2018-960/18]

Smlouva o spolupráci - projektová dokumentace III/3012 Trutnov - Radeč
Ing. Hana Horynová

[RM_2018-961/18]

Tajemství vojenského podzemí - výstavba parkoviště na Babí - Dodatek č. 2
smlouvy o dílo
Ing. Hana Horynová

RŮZNÉ - KANCELÁŘ
[RM_2018-962/18]

Smlouvy o dodávce tepelné energie
Mgr. Ivan Adamec

RŮZNÉ - SOCIÁLNÍ
[RM_2018-963/18]

Přijetí účelového finančního daru ZŠ Komenského
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-964/18]

Pořízení DHMM - Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-965/18]

Financování projektů ZŠ v rámci IROP – Výzva č. 47
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-966/18]

Platové záležitosti ředitele ZŠ kpt. Jaroše
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-967/18]

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací města
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-968/18]

Přijetí účelového finančního daru ZŠ R. Frimla
Mgr. Tomáš Hendrych

[RM_2018-969/18]

Navýšení pracovních úvazků služby Raná péče Sluníčko
Mgr. Tomáš Hendrych

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
Žádná usnesení ke kontrole
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
[RM_2018-923/18]
Krakonošovo nám. čp. 23
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 23 Krakonošovo nám. v Trutno2
2
2
vě umístěné v 1. NP o celkové výměře 133,00 m (prodejna 50,30 m , 2 výlohy o celkové výměře 3,00 m ,
2
2
2
2
2
místnost 9,10 m , sklad 37,10 m , umývárna 10,70 m , místnost – dříve laboratoř 19,80 m , WC 1,60 m ,
2
úklidová komora 1,40 m ), společnosti Česká pojišťovna a. s, IČ 45272956, na dobu určitou 5 let, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování pobočky České pojišťovny
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a. s. 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_2018-924/18]
Areál Dolce (uzavření dodatku k nájemní smlouvě)
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 0333/O/M/17, uzavřené mezi městem
Trutnov a společností JOPO Relax s. r. o., IČ 056987823 dne 07.08.2017. Předmětem dodatku k nájemní
smlouvě bude snížení nájemného za movitý majetek z důvodu vyřazení některého majetku z evidence a
jeho likvidace. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy č. 0333/O/M/17 zůstávají beze změny.
[RM_2018-925/18]
Jihoslovanská čp. 142
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města převést právo nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 142 Jihoslovanská ul.
2
2
2
v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 42,90 m (1 prodejna 14,40 m , 1 sklad 28,50 m ) ze stávajícího nájemce paní Romany Schrollové, IČ 05849918 na paní Barboru Synkovou, IČ 07403534, za stejných smluvních podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od
17.10.2018, 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.
[RM_2018-926/18]
Jiráskovo nám. čp. 528-529
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 528 a čp. 529 Jiráskovo nám.
2
2
2
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 384,72 m (1 prodejna 176,32 m , pultový prodej 6,88 m , 2
2
2
2
2
2
výlohy 33,34 m , 1 kancelář 8,16 m , 1 sklad 93,47 m , 2 chladírny 9,97 m , 4 chodby 28,76 m , 2 místnosti
2
2
2
2
2
pro kompresor 3,44 m , 1 zádveří 2,63 m , 3 umývárny 8,07 m , 2 WC 2,24 m a 2 šatny 11,44 m ), společnosti TRANSFRUIT s. r. o. Trutnov, IČ 64827623, 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.
Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy, obsahující zejména výši
nabízeného nájemného, do 15ti dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě je i společnost
TRANSFRUIT s. r. o. Trutnov 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 společností TRANSFRUIT s. r. o. Trutnov, bude jako
nájemce doporučena radě města společnost TRANSFRUIT s. r. o. Trutnov (s tím, že jí nabízené nájemné
není nižší než nájemné v daném místě a čase obvyklé).
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
[RM_2018-927/18]
Krakonošovo nám. čp. 67
rada města
schvaluje
*
01.01
*
převod nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 67 Krakonošovo nám. v Trutnově, umístěné
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2

2

v 1. NP, 2. NP a 1. PP o celkové výměře 259,81 m : 1. NP + mezipatro o výměře 193,40 m (místnost 91,50
2
2
2
2
m , místnost 6,20 m , WC návštěvníků – ženy 3,20 m , WC návštěvníků – imobilní + ženy 3,20 m , WC ná2
2
2
2
vštěvníků – muži 6,40 m , úklidová komora 1,20 m , kancelář 15,30 m , místnost 31,90 m , schodiště na
2
2
2
meziprostor 25,00 m , 2 výlohy 9,50 m ), 2. NP (sklad + schodiště o výměře 31,06 m ), 1. PP o výměře
2
2
2
2
2
35,35 m (chodba + schodiště 5,60 m , chodba 11,00 m , sklad 10,00 m , šatna zaměstnanců 4,35 m , spr2
2
cha zaměstnanců 2,60 m , WC zaměstnanců 1,80 m ) ze stávajícího nájemce společnosti Solvent ČR s. r.
o., IČ 25069497, na společnost Teta drogerie a lékárny ČR s. r. o., IČ 26148579, za stejných smluvních
podmínek, za nájemné ve výši 390.000,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 01.10.2018, za účelem provozování prodejny drogerie a kosmetiky. Nájemce provede
na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
[RM_2018-928/18]
Krakonošovo nám. čp. 129 (nebytový prostor č. 106)
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 129 Krakonošovo
2
2
nám. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 57,80 m (1 prodejna 27,80 m , 2 výlohy o celkové
2
2
2
2
výměře 3,50 m , 1 kancelář 7,20 m , 1 kuchyňka 5,50 m a 1 sklad 13,80 m ) na období od 01.12.2018 do
01.12.2023 s paní Monikou Vízdalovou, IČ 73643254, za nájemné ve výši 104.808,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování baru a restaurační činnosti,
souhlasí
*
02.01
*
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:- nájemce provede na vlastní náklady
úpravy prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního
vztahu nebude případné zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno,- v prostorech sloužících podnikání
nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném a účinném znění,
- pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
[RM_2018-929/18]
Krakonošovo nám. čp. 129 (nebytový prostor č. 103)
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 129 Krakonošovo
2
2
2
nám. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 62,62 m (1 bar 29,16 m , 1 sklad 7,92 m , 1 chod2
2
2
2
ba 2,70 m , 1 komora 4,68 m , 5 WC o celkové výměře 10,16 m a 1 sklep 8,00 m ) na období od
01.12.2018 do 01.12.2023 s paní Monikou Vízdalovou, IČ 73643254, za nájemné ve výši 91.500,00 Kč/rok,
k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování baru a restaurační činnosti,
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_2018-930/18]
Havlíčkova čp. 12
rada města
neschvaluje
*
01.01
*
ukončení nájemního vztahu ze společné nájemní smlouvy č. 201631 na prostory sloužící podnikání v čp. 12
Havlíčkova ul. v Trutnově se společností Centr drogerie, s. r. o., IČ 25947745, dohodou k 30.09.2018,
z důvodu nevyužití prostoru za účelem podnikání,
bere na vědomí
*
02.01
*
výpověď společnosti Centr drogerie s. r. o., IČ 25947745, ze společného nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 12 Havlíčkova ul. v Trutnově, číslo nájemní smlouvy 201 631. Výpovědní doba uplyne dne
01.12.2018.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
[RM_2018-931/18]
p. p. 1333/5, p. p. 140/8, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
2
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 1333/5 (cca 89,00 m ) a p. p. 140/8 (174,00 m ) v k. ú. Horní Staré Město paní Vladimíře Prouzové. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
[RM_2018-932/18]
p. p. 140/10, k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 104/10 (cca 89,00 m ) v k. ú. Oblanov manž. Karlu a Evě
Weberovým k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
[RM_2018-933/18]
p. p. 2065/9, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2065/9 (cca 10,00 m ) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 2
roky paní Aleně Novákové k umístění vjezdu do zahrady za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
[RM_2018-934/18]
p. p. 2198/43, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2198/43 (cca 142,00 m ) v k. ú. Trutnov na dobu urči2
tou 2 roky panu Miloslavu Kozákovi, z toho 125,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00
2
2
2
Kč/m /rok a 17,00 m k umístění stávající chatky za nájemné ve výši 20,00 Kč/m /rok s tím, že jakákoliv
další výstavba či výsadba stromů není povolena.
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[RM_2018-935/18]
p. p. 1190/1 a další, k. ú. Zlatá Olešnice a další
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1190/1 (36 377,00 m ) v k. ú. Zlatá Olešnice a p. p. 420/1
2
2
2
2
(602,00 m ), p. p. 421 (4 483,00 m ), p. p. 420/2 (261,00 m ) a p. p. 422 (660,00 m ) v k. ú. Debrné na dobu
neurčitou panu Patriku Nečesalovi a panu Tomáši Lánovi k vyčištění vodní plochy, zarybnění a k údržbě za
2
nájemné ve výši 0,20 Kč/m /rok. Nájemci zachovají přístup po cestách, které se nacházejí na pronajatých
pozemcích. Nájemci umožní výcvik Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje v prostoru
zatopeného lomu na p. p. 1190/1 v k. ú. Zlatá Olešnice.
[RM_2018-936/18]
p. p. 2903, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2903 (4,00 m ) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let
Společenství vlastníků jednotek Břečtejnská čp. 268 v Trutnově k umístění přístřešku na popelnice za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
[RM_2018-937/18]
p. p. 444/4 a další, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje
*
01.01
*
2
2
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod p. p. 444/4 (784 m ), p. p. 419 (1171 m ) a části p. p. 418
2
(cca 950 m ) v k. ú. Dolní 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.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
[RM_2018-938/18]
p. p. 1513/2 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*
01.01
*
2
2
2
pronájem části p. p. 1513/2 (7,00 m ), části p. p. 1513/3 (6,00 m ), části p. p. 550/4 (10,00 m ) a části p. p.
2
1514/3 (18,00 m ), k. ú. Poříčí u Trutnova, v majetku Povodí Labe, státní podnik, za účelem rekonstrukce a
2
novostavby chodníků v souvislosti s akcí „Chodníky v ul. Petříkovická“, za nájemné ve výši 20,00 Kč/m /rok
na dobu určitou do doby majetkoprávního vypořádání, nejdéle však na dobu 5 let, za podmínek dle předloženého znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 6DHM160337.
POZEMKY - NÁJEMNÍ SMLOUVY
[RM_2018-939/18]
p. p. 2901, k. ú. Trutnov
rada města
neschvaluje
*
01.01
*
2
pronájem části p. p. 2901 (cca 70,00 m ) v k. ú. Trutnov panu Petru Franzovi k zahrádkářským účelům a
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jako manipulační plochu (parkoviště).
POZEMKY – VĚCNÉ BŘEMENO
[RM_2018-940/18]
p. p. 149/3 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti HD internet, s. r. o., na části p. p. 149/3, p. p.
149/7, p. p. 2202/5, p. p. 2202/10, p. p. 2202/22, p. p. 2208/10, p. p. 2227/1, p. p. 2390 a p. p. 3196/1 v k. ú.
2
Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování optické sítě v celkovém rozsahu 576 m . Jednotková
2
cena činí 133,33 Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
[RM_2018-941/18]
Hluboký příkop čp. 147, č. b. 2
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Hluboký příkop čp. 147, č. b. 2, 1. podlaží
2
2
2
2
2
o vel. 1+1 - kuchyň 11,00 m , 1. pokoj 21,60 m , předsíň 5,74 m , koupelna + WC 4,21 m a sklep 6,80 m ,
topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné 2.888,00 Kč. V bytě je kuchyňská linka, sporák, plynový kotel, digestoř, bojler a vodoměr SV. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA
20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 150,00
Kč/osoba, domovní služby 30,00 Kč/osoba a komín 40,00 Kč/průduch.Byt bude pronajímán na základě
výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno
měsíčně. NS bude uzavřena na dobu neurčitou.
[RM_2018-942/18]
Bulharská čp. 56, č. b. 4
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská čp. 56, č. b. 4, 3. podlaží o
2
2
2
2
2
vel. 1+2 - kuchyň 9,31 m , 1. pokoj 7,50 m , 2. pokoj 18,57 m , předsíň 2,50 m , koupelna 4,50 m a WC
2
1,00 m , topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné 2.327,00 Kč. V bytě je kuchyňská linka 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 komín 40,00 Kč/průduch.Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení,
kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 12 měsíců. Po
skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. NS bude uzavřena na
dobu neurčitou.
[RM_2018-943/18]
Žádost o přidělení bytu mimo "Zásady č. 4/2015..." - Kateřina Jirková
rada města
nesouhlasí
*
01.01 B)
*
s přidělením bytu mimo „Zásady č. 4/2015 Postup při pronájmu obecních bytů“ pí Kateřině Jirkové, trv. bytem Úpská čp. 548, Trutnov.
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MAJETEK MĚSTA - RŮZNÉ
[RM_2018-944/18]
Multifunkční park Junkyard v Trutnově (uzavření smlouvy o správě nemovitostí)
rada města
schvaluje
*
01.01
*
Smlouvu o správě nemovitostí – multifunkčního parku Junkyard, který obsahuje skatepark o výměře 1 173
2
2
m a pumptrack o výměře 714 m , umístěného na části pozemku p. p. 771 (sportoviště a rekreační plocha)
v obci a k. ú. Trutnov. Smlouva bude uzavřena mezi městem Trutnov a společností MEBYS Trutnov s. r. o.,
IČ 60915013, v předloženém znění.
[RM_2018-945/18]
MEBYS Trutnov s.r.o. - VZ “Dlouhá 645 – 646 výměna stoupaček” – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Dlouhá 645 – 646 výměna stoupaček“,
*
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,
Jan Maršík,
a náhradnice p. 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,
Jan Maršík,
a náhradníci Ing. Jiří Drašar a 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 k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména
v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
[RM_2018-946/18]
Vyřazení neupotřebitelných předmětů
rada města
schvaluje
*

01.01

*
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vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou 5.000 Kč až 19.999 Kč dle předloženého návrhu
doporučuje
*
01.02
*
Zastupitelstvu města Trutnova schválit vyřazení neupotřebitelných předmětů s pořizovací cenou od 20.000
Kč dle předloženého návrhu.
[RM_2018-947/18]
Nákup elektrické energie na rok 2019-2020
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce „Nákup elektrické energie na rok 2019 – 2020 na
Českomoravské komoditní burze Kladno“, formou jednacího řízení bez uveřejnění,
*
01.02
*
příkazy k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny v napěťové hladině vysokého
a nízkého napětí dle předloženého návrhu,
*
01.03
*
uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání s organizacemi zřízenými a založenými městem Trutnovem,
dle předloženého návrhu.
[RM_2018-948/18]
Poskytování energetických služeb metodou EPC na soustavě veřejného osvětlení v majetku města
Trutnov"
rada města
schvaluje
*
01.01
*
zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce „Poskytování energetických služeb metodou EPC
na soustavě veřejného osvětlení v majetku města Trutnov“, formou jednacího řízení s uveřejněním,
*
01.02
*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*
01.03
*
udělení plné moci k zastupování zadavatele v zadávacím řízení dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společnosti PORSENNA o.p.s., Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4, IČ 27172392.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
[RM_2018-949/18]
Návratné finanční výpomoci – příspěvkové organizace města Trutnova
rada města
doporučuje
*
01.01
*
zastupitelstvu města schválit poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím Základní škola, Trutnov, V Domcích 488, Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 a Turistické informační centrum Trutnov ve výši dle předloženého návrhu
[RM_2018-950/18]
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 3
rada města
doporučuje
*
01.01
*
zastupitelstvu města schválit změny rozpočtu města Trutnova na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 3
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[RM_2018-951/18]
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 20.000,00 Kč pro JOPO RELAX, s.r.o., IČ 05698782, č.p. 41,
541 01 Vlčice, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce - částečná úhrada výdajů
spojených s pořádáním 8. ročníku hudebního festivalu "Dolce Fest 2018",
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu pro JOPO RELAX, s.r.o., IČ 05698782, č.p. 41, 541 01 Vlčice, dle předloženého
vzoru,
*
02.01
*
poskytnutí dotace ve výši 6.000,00 Kč pro pana Tomáše Trochimoviče, bytem Polní 128, Trutnov, na účel
v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce - částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním
16. ročníku předvánočního hudebního večera "Trutnovský kapřík" v roce 2018,
*
02.02
*
veřejnoprávní smlouvu pro pana Tomáše Trochimoviče, bytem Polní 128, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*
03.01
*
poskytnutí dotace ve výši 7.000,00 Kč pro pana Libora Mazuru, bytem Chrpová 458, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce - částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním hudební akce "FIRE IN HEAVEN 5" v roce 2018,
*
03.02
*
veřejnoprávní smlouvu pro pana Libora Mazuru, bytem Chrpová 458, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*
04.01
*
poskytnutí dotace ve výši 13.000,00 Kč pro pana Ing. Vojtěcha Háka, IČ 87211165, Pražská 394, Trutnov,
na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací - částečná úhrada výdajů
spojených s propagací a provozem internetového projektu "www.staretrutnovsko.cz" v roce 2018,
*
04.02
*
veřejnoprávní smlouvu pro pana Ing. Vojtěcha Háka, IČ 87211165, Pražská 394, Trutnov, dle předloženého
vzoru.
[RM_2018-952/18]
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč)
rada města
doporučuje
*
01.01
*
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro pana Mgr. Martina Matysku, dipl.um., bytem Mánesova 256, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním hudebního koncertu "Trutnovský varhanní festival" v roce
2018,
*
01.02
*
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro pana Mgr. Martina Matysku, dipl.um., bytem Mánesova 256, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*
02.01
*
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro pana Mgr. Martina Matysku, dipl.um., bytem Mánesova 256, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním hudebního koncertu "Trutnovský advent" v roce 2018,
*
02.02
*
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro pana Mgr. Martina Matysku, dipl.um., bytem Mánesova 256, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*
03.01
*
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Tkalcovské muzeum, z.s., IČ
22680152, Voletiny 22, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací - částečná úhrada výdajů spojených s propagací Tkalcovského muzea v rámci městského informačního a orientačního systému v roce 2018,
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*
03.02
*
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Tkalcovské muzeum, z.s., IČ 22680152, Voletiny
22, Trutnov, dle předloženého vzoru.
[RM_2018-953/18]
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč)
rada města
neschvaluje
*
01.01
*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Okresní radu Asociace školních sportovních klubů České republiky Trutnov, pobočný spolek, IČ 70925160, Tichá 523, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce - částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním republikového finále v aquatlonu a
paraaquatlonu ZŠ a SŠ (pronájem sportovišť, logistické zajištění akce, nákup cen (medaile, poháry, diplomy a věcné ceny apod.)) v roce 2018, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
*
02.01
*
poskytnutí dotace ve výši 34.000,00 Kč pro pana Václava Melichera, IČ 07018819, Husova 644, Úpice, na
účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného - částečná úhrada výdajů spojených
s refundací nájemného za prostory sloužící k sportovním aktivitám (bojové umění, tchaj-ti, tanec a pohybové semináře) v Bulharské ul. č.p. 66, Trutnov, v roce 2018, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
[RM_2018-954/18]
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
rada města
doporučuje
*
01.01
*
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 130.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV,
z.s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba sportovišť –
částečná úhrada výdajů spojených s přelajnováním atletického stadionu v roce 2018,
*
01.02
*
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965,
Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*
02.01
*
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ
60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
05.09.2018 – částečná úhrada výdajů spojených s úpravou lyžařských běžeckých tratí v lesoparku Paradráha a na magistrále Dvoračka-Babí v sezóně 2018/2019,
*
02.02
*
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*
03.01
*
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 14.200,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ
47466596, Horní Staré Město 681, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a
výkonnostní sport - částečná úhrada výdajů spojených s účastí hráčky softbalu Terezy Klempířové na ME
v Trnavě a účastí hráčky softbalu Marie Jany Binkové na evropském kvalifikačním turnaji Senior League
Softball v Bredě v roce 2018 (cestovné, ubytování, oblečení apod.),
*
03.02
*
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z.s., IČ 47466596, Horní
Staré Město 681, Trutnov, dle předloženého vzoru.
[RM_2018-955/18]
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Městské kulturní středisko Červený Kostelec
rada města
schvaluje
*
01.01
*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Městské kulturní středisko Červený Kostelec, IČ 00188557, Žiž-
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kova 365, 549 41 Červený Kostelec, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované - částečná úhrada výdajů spojených s vydáním sborníku "Rodným krajem" v roce 2018,
*
01.02
*
veřejnoprávní smlouvu pro Městské kulturní středisko Červený Kostelec, IČ 00188557, Žižkova 365, 549 41
Červený Kostelec, dle předloženého znění.
[RM_2018-956/18]
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s.
rada města
doporučuje
*
01.01
*
zastupitelstvu města schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 110.000,00 Kč pro TJ Jiskra Bohuslavice
nad Úpou, z.s., IČ 60153661, Kladská 101, Bohuslavice, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně
podané žádosti ze dne 31.05.2018, tj. na úhradu výdajů spojených s pořízením zahradního traktoru včetně
mulčovací sady pro údržbu fotbalového hřiště a okolních ploch v roce 2018,
*
01.02
*
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s., IČ
60153661, Kladská 101, Bohuslavice, Trutnov, dle předloženého znění.
[RM_2018-957/18]
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
rada města
doporučuje
*
01.01
*
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 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 na provoz potravinového a humanitárního
skladu pro lidi v nouzi v roce 2018 (2. část),
*
01.02
*
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská
332, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*
02.01
*
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb - částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním kontaktní, poradenské a terénní služby a provozem Kontaktního centra RIAPS Trutnov (provozní výdaje, harm reduction materiál apod.) a výdajů na mzdy pro pracovníky centra v roce 2018,
*
02.02
*
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ
00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*
03.01
*
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb - částečná úhrada výdajů spojených s provozem a
poskytováním služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Shelter RIAPS Trutnov (provozní výdaje,
drobný materiál, vybavení pro aktivity s klienty apod.) a výdajů na mzdy pro pracovníky NZDM v roce 2018,
*
03.02
*
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ
00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*
04.01
*
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb - částečná úhrada výdajů spojených s provozem a
poskytováním služeb Stacionáře RIAPS Trutnov (provozní výdaje, tvůrčí materiál, vybavení pro aktivity
s klienty apod.) a výdajů na mzdy pracovníků přímé péče v roce 2018,
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*
04.02
*
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ
00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*
05.01
*
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb - částečná úhrada výdajů spojených s provozem a
poskytováním služby Manželské a rodinné poradny RIAPS Trutnov (provozní výdaje, obnova a dovybavení
prostor apod.) a výdajů na mzdy pracovníků přímé péče v roce 2018,
*
05.02
*
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ
00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RŮZNÉ - ROZVOJ
[RM_2018-958/18]
Mikroprojekt měst Trutnov a Świdnica - Folklor bez hranic
rada města
doporučuje
*
01.01
*
zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na mikroprojekt Folklor bez hranic, dále jen „projekt“,
v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Fond mikroprojektů, dále jen „program“,
s městem Trutnovem jako Vedoucím partnerem projektu
*
01.02
*
zastupitelstvu města schválit vyčlenění finančních prostředků na předfinancování výdajů trutnovské části
projektu, dotačně nekrytých uznatelných výdajů a na financování neuznatelných výdajů, to vše v souhrnné
výši 565.000,00 Kč
*
01.03
*
zastupitelstvu města schválit podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu s požadavky programu
s partnerem projektu Gmina Miasto Świdnica
[RM_2018-959/18]
VZ "Automatické parkovací zařízení pro kola v Trutnově" - zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*
01.01
*
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Automatické parkovací zařízení pro kola v Trutnově“, systémové číslo VZ:
P18V00000106,
*
01.02
*
zadávací podmínky k předmětné zakázce, dle předloženého návrhu,
*
01.03
*
jmenování komise pro otevírání nabídek v elektronické podobě ve složení
Ing. Miroslav Franc, Ing. Lucie Novotná, Monika Vídeňská,
*
01.04
*
jmenování hodnotící komise ve složení
Ing. Hana Horynová, Mgr. Tomáš Hendrych, Michal Šubrt, Ing. Miroslav Franc, Ing. Radek Hojný,
náhradníci: Ing. David Jelínek, MgA. Libor Kasík
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
pověřuje
*
02.01
*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadá-
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vací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
[RM_2018-960/18]
Smlouva o spolupráci - projektová dokumentace III/3012 Trutnov - Radeč
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření smlouvy o spolupráci na projektu opravy Úpické ulice s Královéhradeckým krajem, v předloženém
znění
pověřuje
*
02.01
*
Ing. France, vedoucího odboru rozvoje města, zajištěním podpisu Smlouvy o spolupráci s Královéhradeckým krajem, v předloženém znění
[RM_2018-961/18]
Tajemství vojenského podzemí - výstavba parkoviště na Babí - Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
rada města
schvaluje
*
01.01
*
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo k investiční akci: "Tajemství vojenského podzemí - výstavba parkoviště na Babí", systémové č. VZ: P18V00000031, v předloženém znění.
pověřuje
*
02.01
*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo k investiční akci:
"Tajemství vojenského podzemí - výstavba parkoviště na Babí se zhotovitelem COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu
9, 190 00 Praha 9
RŮZNÉ - KANCELÁŘ
[RM_2018-962/18]
Smlouvy o dodávce tepelné energie
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s podpisem smluv č. 68019650_1 a č. 68019523_1 o dodávce tepelné energie mezi městem Trutnovem a
ČEZ Teplárenská a.s., Říčany (dále jen „smlouvy“).
pověřuje
*
02.01
*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, zajištěním podpisu smluv.
RŮZNÉ - SOCIÁLNÍ
[RM_2018-963/18]
Přijetí účelového finančního daru ZŠ Komenského
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 173.694,00 Kč Základní školou, Trutnov, Komenského 399 od
Nadačního fondu Ámos, se sídlem Komenského 399, Trutnov, IČ 49290126, a to na zhotovení a montáž 2
kusů stojanů na aktovky a na pořízení 8 kusů drátěných závěsných sušáků na výkresy.
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[RM_2018-964/18]
Pořízení DHMM - Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se záměrem Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536 pořídit dlouhodobý hmotný movitý majetek, tj.
dvouplášťový kotel elektrický ELR-782, 80 L, dle předloženého návrhu.
[RM_2018-965/18]
Financování projektů ZŠ v rámci IROP – Výzva č. 47
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s realizací a způsobem financování úspěšných projektů čtyř městem zřizovaných základních škol v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu (Výzva č. 47 „Infrastruktura základních škol SVL“) dle
předloženého návrhu.
[RM_2018-966/18]
Platové záležitosti ředitele ZŠ kpt. Jaroše
rada města
schvaluje
*
01.01
*
změnu příplatku za vedení Mgr. Jiřího Patáka, ředitele Základní školy kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov, a to
s účinností od 26.09.2018, dle předloženého návrhu.
[RM_2018-967/18]
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací města
rada města
doporučuje
*
01.01
*
zastupitelstvu města schválit návrhy dodatků zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací města,
u kterých se upravuje jejich příloha vymezující majetek ve vlastnictví zřizovatele svěřený organizaci k hospodaření, tj.
-Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816
-Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní školy, Trutnov, V Domcích 488
-Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536
-Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Základní školy, Trutnov 3, Náchodská 18
-Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Mateřské školy, Trutnov
-Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní umělecké školy Trutnov
-Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Stacionáře mezi mosty Trutnov
-Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova pro seniory Trutnov
-Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Městských jeslí Trutnov
[RM_2018-968/18]
Přijetí účelového finančního daru ZŠ R. Frimla
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 10.170,00 Kč Základní školou, Trutnov, R. Frimla 816 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, na obědové
služby poskytované obdarovaným ve školním roce 2018/2019, v období od 18.09.2018 do 31.12.2018, a to
ve prospěch pěti nezletilých žáků obdarovaného,
*
01.02
*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 17.275,00 Kč Základní školou, Trutnov, R. Frimla 816 od spo-
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lečnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, na obědové
služby poskytované obdarovaným ve školním roce 2018/2019 v období od 01.01.2019 do 28.06.2019, a to
ve prospěch pěti nezletilých žáků obdarovaného.
[RM_2018-969/18]
Navýšení pracovních úvazků služby Raná péče Sluníčko
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s vyjádřením podpory města Trutnova Oblastní charitě Hradec Králové při navyšování pracovních úvazků
služby Raná péče Sluníčko v Síti sociálních služeb Královéhradeckého kraje.

Zapsala: J. Mühlová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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