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Žádná usnesení ke kontrole
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-1022/20
Krakonošovo nám. čp. 73 (budova ZUŠ)
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výpověď společnosti NATIVE CZ s. r. o., z nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 73 Krakonošovo nám. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 30,93 m 2. Výpovědní doba uplyne dne
01.01.2019.
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souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 73 Krakonošovo nám.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 30,93 m2 (1 prodejna 28,89 m2, 1 výloha 2,04 m2)
na dobu určitou 5 let. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostoru sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č.
186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Uzavření nájemní smlouvy
nejdříve od 02.01.2019.
RM_2018-1023/20
Jihoslovanská čp. 31
rada města
bere na vědomí
*01.01*
výpověď paní Hany Mádlové z nájmu prostor sloužících podnikání, číslo nájemní smlouvy 201 807.
Výpovědní doba uplyne dne 01.01.2019.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 31 Jihoslovanská ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 7,74 m2 (1 místnost) 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 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 02.01.2019.
RM_2018-1024/20
Školní čp. 150
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 150 Školní ul. v Trutnově, umístěné v suterénu o celkové výměře 298,81 m2 (předsíň 4,40 m2, 7 x WC o celkové výměře 9,15 m2, chodba 15,40 m2, šatna 24,20 m2, chodba 14,82 m2, chodba ke skladu 6,39 m2, sklad
31,80 m2, místnost 83,75 m2, bar 48,30 m2, místnost za barem 11,20 m2, kuchyň 47,15 m2, výklenek 2,25 m2) společnosti TERGAST s. r. o., IČ 28779134, na dobu od 01.09.2020 do 01.09.2028,
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování vinárny. 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.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-1025/20
Jiráskovo nám. čp. 528-529
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 528-529 Jiráskovo nám. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 384,72 m2 (1 prodejna 176,32 m2,
pultový prodej 6,88 m2, 2 výlohy 33,34 m2, 1 kancelář 8,16 m2, 1 sklad 93,47 m2, 2 chladírny
9,97 m2, 4 chodby 28,76 m2, 2 místnosti pro kompresor 3,44 m2, 1 zádveří 2,63 m2, 3 umývárny
8,07 m2, 2 WC 2,24 m2 a 2 šatny 11,44 m2) na období od 01.05.2018 do 01.05.2023 se společností TRANSFRUIT s. r. o. Trutnov, IČ 64827623, za nájemné ve výši 376.740,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování prodejny potravin a drogerie.
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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_2018-1026/20
Jihoslovanská čp. 142
rada města
schvaluje
*01.01*
převod nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v čp. 142 Jihoslovanská ul. v Trutnově,
umístěné v 1. NP o celkové výměře 42,90 m2 (1 prodejna 14,40 m2, 1 sklad 28,50 m2), ze stávajícího nájemce paní Romany Schrollové, IČ 05849918, na paní Barboru Synkovou, IČ 07403534, za
stejných smluvních podmínek, za nájemné ve výši 67.392,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného, s platností od 20.10.2018, 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_2018-1027/20
Areál Dolce v Trutnově (uzavření dodatku k nájemní smlouvě)
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 0333/O/M/17, uzavřené mezi městem Trutnovem a společností JOPO Relax s. r. o., IČ 05698782, dne 07.08.2017 v předloženém znění. Předmětem dodatku k nájemní smlouvě je 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_2018-1028/20
Krakonošovo náměstí čp. 23
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 23 Krakonošovo nám. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 133,00 m 2 (prodejna 50,30 m2, 2 výlohy o celkové výměře 3,00 m2, místnost 9,10 m2, sklad 37,10 m2, umývárna 10,70 m2, místnost
– dříve laboratoř 19,80 m2, WC 1,60 m2, úklidová komora 1,40 m2) na období od 13.01.2019 do
13.01.2024 se společností Česká pojišťovna a. s., IČ 45272956, za nájemné ve výši
275.000,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování pobočky společnosti
Česká pojišťovna a. s.
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,
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pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na
meziroční nárůst cenové hladiny.

RM_2018-1029/20
Jihoslovanská čp. 25, 26, Na Struze čp. 228
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 25, 26 Jihoslovanská a Na Struze čp. 228 v Trutnově umístěných v 1. NP a 2. NP o celkové výměře
267,62 m2 (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) na období od 01.11.2018 do 01.11.2023 s tříměsíční výpovědní
dobou, s paní Olgou Lešákovou, IČ 72925892, za nájemné ve výši 96.000,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je zřízení prodejny látek a galanterie, šicí dílny, sběrny oprav obuvi
a oděvů a pobočky Zásilkovny.
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.
bere na vědomí
*03.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 201711 s Ing. Janem Víškem ke dni 31.10.2018.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-1030/20
p. p. 2065/9, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2065/9 (cca 10,00 m2) 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_2018-1031/20
p. p. 2198/43, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2198/43 (cca 142,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 2 roky panu Miloslavu
Kozákovi, z toho 125,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok
a 17,00 m2 k umístění stávající chatky za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další
výstavba či výsadba stromů není povolena.

Stránka 5 z 11

RM_2018-1032/20
p. p. 1190/1 a další, k. ú. Zlatá Olešnice a další
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 1190/1 (36 377,00 m2) v k. ú. Zlatá Olešnice a p. p. 420/1 (602,00 m2), p. p. 421
(4 483,00 m2), p. p. 420/2 (261,00 m2) a p. p. 422 (660,00 m2) v k. ú. Debrné na dobu neurčitou
panu Patriku Nečesalovi a panu Tomáši Lánovi k vyčištění vodní plochy, zarybnění a k údržbě za
nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/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_2018-1033/20
p. p. 2903, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2903 (4,00 m2) 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.
RM_2018-1034/20
p. p. 2683, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2683 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, paní Daniele Kvíčalové (JÍDELNA BELA), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od 01.11.2018 do
04.09.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2683 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
05.09.2018 do 31.10.2018 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-1035/20
p. p. 2213/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/1 (cca 20,00 m2) v k. ú. Trutnov, Krakonošovo náměstí, společnosti
STAS, s. r. o., k umístění kontejneru za účelem odvozu odpadu a k dočasnému parkování auta při
nakládání a vykládání materiálu na dobu určitou, a to od 25.10.2018 do 09.12.2018 za nájemné ve
výši 3,00 Kč/m2/den.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2018-1036/20
p. p. 237/45, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 237/45 (cca 30,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Blanická, společnosti STAVEBNĚ
DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o., k umístění lešení a oplocení staveniště za účelem opravy fasády
domu čp. 159 na dobu určitou, a to do 30.11.2018.
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RM_2018-1037/20
p. p. 237/48, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 237/48 (cca 20,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Pavla Křížkovského, společnosti
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o., k umístění lešení za účelem opravy střechy domu
čp. 217 na dobu určitou, a to do 12.11.2018.
RM_2018-1038/20
p. p. 1561/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
neschvaluje
*01.01*
zřízení služebnosti stezky na části p. p. 1561/2 v k. ú. Poříčí u Trutnova ve prospěch manž. Martina a Ilony Radoňových.
RM_2018-1039/20
p. p. 1418/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch st. p. 981 a p. p. 162/39 v k. ú. Poříčí u Trutnova
v majetku společnosti REDAS s. r. o., spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na části p. p. 1418/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu cca 5,00 m2. Jednotková
cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
RM_2018-1040/20
p. p. 885/4, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene k panující st. p. 566 v k. ú. Horní Staré Město v majetku paní
Yvety Zaňkové spočívajícího v právu uložení a provozování zemního kabelového vedení NN na
části p. p. 885/4 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém rozsahu cca 70,00 m2. Jednotková cena činí
40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněná.
RM_2018-1041/20
p. p. 913/2, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch st. p. 1304, p. p. 8/1 a p. p. 8/3 v k. ú. Bojiště
u Trutnova v majetku paní Evy Balcarové, spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní
přípojky na části p. p. 913/2 v k. ú. Bojiště u Trutnova v celkovém rozsahu cca 172,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněná.
RM_2018-1042/20
p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést přístavbu a užívat prostor nad p. p. 2471/7 (cca
2,00 m2) v k. ú Trutnov se Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 240 v Trutnově. Stavebník
se zavazuje provést stavbu v termínu do 31.10.2019.
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BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-1043/20
Bulharská čp. 56, č. b. 4
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Bulharská čp. 56 č. b. 4, 3. podlaží, o vel. 1+2, na základě
výběrového řízení žadateli včetně náhradníků:
Bulharská čp. 56, č. b. 4 o vel. 1+2, standardní byt
Měs. nájemné
1. Marcel Krause
6.125,00 Kč
2. Jolana Zvírotská (vrátí byt 1+3)
6.010,00 Kč
3. Petra Zvírotská
5.110,00 Kč
4. Jaroslav Bordáč
3.550,00 Kč
5. Helena Hajzerová
3.472,00 Kč

Délka 1. plat. období
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
18 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 Veroniky Hermanové, pana Arnošta Heráka, paní Kateřiny Jirkové, nar. 1989
a paní Kateřiny Jirkové nar. 1979, z výběrového řízení na nájem bytu Bulharská čp. 56, č. b. 4
o vel. 1+2.
RM_2018-1044/20
Hluboký příkop čp. 147, č. b. 2
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem bytové jednotky na adrese Hluboký příkop čp. 147 č. b. 2, 1. podlaží, o vel. 1+1, na základě výběrového řízení žadateli včetně náhradníka:
Hluboký příkop čp. 147, č. b. 2 o vel. 1+1, standardní byt
Měs. nájemné
1. PharmDr. Jana Krejcarová
4.777,00 Kč
2. Helena Hajzerová
3.472,00 Kč

Délka 1. plat. období
12 měsíců
18 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 Veroniky Hermanové, pana Arnošta Heráka, paní Jany Vavrouškové a paní Kateřiny Jirkové z výběrového řízení na nájem bytu Hluboký příkop čp. 147, č. b. 2 o vel. 1+1.
RM_2018-1045/20
Jihoslovanská čp. 31, č. b. 2 (uzavření nové náj. smlouvy na dobu neurčitou)
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na byt Jihoslovanská čp. 31, Trutnov, č. b. 2, 2. podlaží, o vel. 1+1,
s panem Jaroslavem Sikorou na dobu neurčitou za měsíční nájemné 3.309,00 Kč s délkou prvního
platebního období nájemného 12 měsíců.
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RM_2018-1046/20
Na Struze čp. 159, č. b. 1
rada města
ruší
*01.01*
své rozhodnutí č. j. 2018-820/16 ze dne 06.08.2018.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Na Struze čp. 159, č. b. 1,
2. podlaží, o vel. 1+4 – kuchyň 10,50 m2, 1. pokoj 18,86 m2, 2. pokoj 16,72 m2, 3. pokoj 14,89 m2,
4. pokoj 12,90 m2, předsíň 11,34 m2, koupelna 4,34 m2, WC 1,89 m2, sklep 13,64 m2 a půda
12,90 m2, topení etážové plynové. Minimální měsíční nájemné 6.782,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, plynový kotel a vodoměr SV.
Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení
40,00 Kč/osoba, domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 150,00 Kč/osoba, domovní služby 30,00 Kč/osoba a komín 40,00 Kč.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2018-1047/20
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Dlouhá 645-646 výměna stoupaček“ – výsledek výběrového
řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Dlouhá 645-646 výměna stoupaček” rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Jan Ryšavý, Trutnov, IČ 73825387, s nabídkovou
cenou 1.048.936,00 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících,
vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-1048/20
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 48.000,00 Kč pro Junák – český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z. s.,
IČ 60153521, Horská 73/5, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše
nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořízením nového táborového vybavení (velkoprostorové stany apod.),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Junák – český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z. s., IČ 60153521,
Horská 73/5, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Podskalák,
IČ 02387018, Šeříková 621, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše
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nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny v Základní škole, Trutnov 3, Náchodská 18,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Podskalák, IČ 02387018, Šeříková 621, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 8.000,00 Kč pro Klub železničních modelářů Trutnov, p. s., IČ 64202631,
R. Frimla 816, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované
– částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním výstavy železničních modelů a kolejišť v roce
2018,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub železničních modelářů Trutnov, p. s., IČ 64202631, R. Frimla 816,
Trutnov, dle předloženého vzoru.
RŮZNÉ
RM_2018-1049/20
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/12 na akci "Oprava krytu komunikace ul. Čs. armády"
rada města
schvaluje
*01.01*
předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/12 na akci "Oprava krytu vozovky komunikace
ul. Čs. armády".
RM_2018-1050/20
Sběrný dvůr Trutnov – smlouva o výpůjčce
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o výpůjčce inventáře pořízeného v rámci projektu „Rozšíření sběrného dvora
Trutnov - DSM“ spolufinancovaného v rámci Operačního programu životní prostředí.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce se společností TRANSPORT Trutnov s.r.o., v předloženém znění v termínu do 31.10.2018.
Termín: 31.10.2018
RM_2018-1051/20
Prodej mobilního telefonu a notebooku
rada města
schvaluje
*01.01*
prodej mobilního telefonu Samsung Galaxy S5 (invent. číslo MUTNH000C704) vč. příslušenství za
zůstatkovou cenu 2.275,00 Kč a notebooku HP 450 i5-4200M vč. příslušenství (invent. číslo MUTNH000CINS) za zůstatkovou cenu 3.500,00 Kč Ing. Haně Horynové.
RM_2018-1052/20
Nabídka nepotřebného majetku
rada města
odmítá
*01.01*
převzít nabízený nepotřebný majetek zřizované organizace města Trutnova, Společenského centra
Trutnovska pro kulturu a volný čas, dle přiloženého seznamu.
souhlasí
*02.01*
s prodejem nepotřebného majetku Společenským centrem Trutnovska pro kulturu a volný čas za
cenu v čase a místě obvyklou.
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RM_2018-1053/20
Přijetí účelového finančního daru ZŠ V Domcích
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 6.068,00 Kč Základní školou, Trutnov, V Domcích 488
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
01.11.2018 do 31.12.2018, a to ve prospěch šesti nezletilých žáků obdarovaného,
*01.02*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 19.024,00 Kč Základní školou, Trutnov, V Domcích 488 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 01.01.2019 do 28.06.2019, a to ve prospěch šesti nezletilých žáků obdarovaného.
RM_2018-1054/20
Přijetí účelového finančního daru ZUŠ Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 15.000,00 Kč Základní uměleckou školou Trutnov od
Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o., Komenského 821, 541 83 Trutnov, IČ 47455403, zastoupené
Ing. Zdeňkem Kopeckým, Ing. Michalem Moravcem a Ing. Petrem Pilařem, který bude použit na
úhradu nákladů spojených s dovybavením a obnovením archivu smyčcového oddělení.
RM_2018-1055/20
Rezignace člena Zastupitelstva města Trutnova
rada města
bere na vědomí
*01.01*
rezignaci pana Milana Kouta na funkci člena Zastupitelstva města Trutnova ze dne 11.10.2018.
pověřuje
*02.01*
starostu města Trutnova, aby předal Ing. Tomáši Voborníkovi osvědčení o tom, že se stal členem
Zastupitelstva města Trutnova dnem 12.10.2018.
RM_2018-1056/20
Poskytnutí služebního vozidla
rada města
souhlasí
*01.01*
s poskytnutím služebního vozidla vč. řidiče MěÚ Trutnov pro účely zahraniční cesty žáků ZUŠ
Trutnov společně s pedagogickým doprovodem do Wűrzburgu ve dnech 28.10.2018-03.11.2018
na náklady města Trutnova.
Zapsala: J. Mühlová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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