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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-1140/22
Kaple Panny Marie Pomocné
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout pozemek st. p. 83, jehož součástí je budova – jiná stavba (Kaple Panny Marie Pomocné) v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, o celkové výměře
67,00 m2, Pražské pravoslavné eparchii, se sídlem Šárecká 1065/36, 160 00 Praha 6,
IČ 00441830, na dobu neurčitou od 02.10.2018, za nájemné ve výši 2.000,00 Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování činnosti církve.
RM_2018-1141/22
Loděnice (dodatek ke smlouvě o výpůjčce)
rada města
nesouhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitosti č.
0037/D/M/16 (výpůjčka loděnice) uzavřené dne 14.10.2016 mezi městem Trutnovem a spolkem
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV z. s., IČ 47462965, na změnu platnosti smlouvy o výpůjčce. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 15 let od doby uzavření smlouvy, s šestiměsíční
výpovědní lhůtou. Ostatní ustanovení Smlouvy o výpůjčce nemovitosti č. 0037/D/M/16 zůstávají
beze změny.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-1142/22
Jihoslovanská čp. 31
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č. 201529 na prostory sloužící podnikání v čp. 31 Jihoslovanská ul.
v Trutnově s paní Olgou Lešákovou, dohodou ke dni 31.12.2018,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 31 Jihoslovanská ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 47,17 m2 (1 prodejna 20,10 m2, 1 výloha 0,76 m2
a 1 sklad 26,31 m2) na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému způsobu využití s tím,
že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno.
V prostoru sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
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RM_2018-1143/22
Školní čp. 150
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 150 Školní
ul. v Trutnově, umístěných 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) na období od 01.09.2020 do 01.09.2028 se společností TERGAST
s. r. o., IČ 28779134, za nájemné ve výši 406.000,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování vinárny.
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.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-1144/22
p. p. 154/4 a další, k. ú. Libeč
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 154/4 (cca 468,00 m2), p. p. 138/2 (138,00 m2)
a p. p. 1958 (cca 1 115,00 m2) v k. ú. Libeč panu Františku Matějkovi k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-1145/22
p. p. 2626, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2626 (cca 50,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník manž.
Jindřichu a Pavlíně Havrdovým k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
RM_2018-1146/22
p. p. 253/83, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 253/83 (41,00 m2) v k. ú. Trutnov paní Blance Skládalové k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2018-1147/22
p. p. 662/3, k. ú. Volanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 662/3 (cca 90,00 m2) v k. ú. Volanov manž. Michalu a Markétě Kalkusovým k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-1148/22
p. p. 148/3, k. ú. Starý Rokytník
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 148/3 (560,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na dobu
neurčitou panu Tomáši Meisnerovi, z toho cca 519,00 m2 k zahrádkářským účelům a cca 41,00 m2
jako přístupová cesta za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba
musí být odsouhlasena pronajímatelem. Nová nájemní smlouva nahradí původní nájemní smlouvu
č. 015 044.
RM_2018-1149/22
p. p. 516/3, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 516/3 (cca 15,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad
Úpou na dobu určitou do 31.12.2022 paní Pavlíně Blehové k umístění přístřešku pro auto za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2018-1150/22
p. p. 2463, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2463 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou do 14.02.2022 paní Jitce Vosáhlové jako manipulační plochu za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
RM_2018-1151/22
st. p. 191, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část st. p. 191 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou do 14.02.2022 paní Evě Šauerové jako manipulační plochu za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
RM_2018-1152/22
st. p. 191, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část st. p. 191 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou do 14.02.2022 Ing. Petru Gaislerovi jako manipulační plochu za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
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RM_2018-1153/22
st. p. 190 a st. p. 188/1, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část st. p. 190 (cca 10,00 m2) a část st. p. 188/1
(2,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 14.02.2022 paní Anně Mičkové jako manipulační plochu za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2018-1154/22
p. p. 2463, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2463 (cca 12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou do 14.02.2022 panu Milanu Šimkovi jako manipulační plochu za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
RM_2018-1155/22
p. p. 307/2, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 307/2 (10,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu neurčitou panu Vladislavu Tomanovi za účelem využití jako dvorek za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
RM_2018-1156/22
p. p. 1507/14, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č. 990 441 na pronájem části p. p. 1507/14 (20,00 m2) v k. ú. Trutnov, uzavřené s panem Vlastimilem Krčmářem dohodou ke dni 31.01.2019,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1507/14 (cca 20,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu neurčitou panu Marku Čakajdovi k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok
s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-1157/22
p. p. 2189/28, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č. 230 587 na pronájem části p. p. 2189/28 (75,00 m2) v k. ú. Trutnov, uzavřené s panem Karlem Köhlerem dohodou ke dni 31.01.2019,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2189/28 (cca 75,00 m2) v k. ú. Trutnov na
dobu určitou do 31.01.2024 panu Michalu Himkovi, z toho 57,00 m2 k zahrádkářským účelům za
nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok a 18,00 m2 k umístění kůlny na dřevo za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2018-1158/22
p. p. 56, k. ú. Oblanov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup části p. p. 56 (nově dle GP č. 350-155/2018 p. p. 56/4 o výměře 160,00 m2) v k. ú.
Oblanov od pana Stanislava Friedricha za kupní cenu ve výši 40.848,00 Kč, jako pozemek pod
komunikací a příkop. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2018-1159/22
st. p. 83, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup části st. p. 83 (cca 80,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova od manž. Josefa a Zdenky
Duškových jako pozemek pod komunikací za kupní cenu ve výši 50,00 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
RM_2018-1160/22
p. p. 529/1, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 529/1 (cca 2 900,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova panu Robertu Glevickému.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-1161/22
p. p. 1933/17, k. ú. Trutnov
rada města
neschvaluje
*01.01*
vrácení přeplatku ve výši 600,00 Kč Ing. Jiřímu Samcovi za pronájem části p. p. 1933/17 v k. ú.
Trutnov ke dni 12.10.2018.
RM_2018-1162/22
p. p. 132, k. ú. Trutnov
rada města
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 132 (cca 26,00 m2) v k. ú. Trutnov společnosti Olife Energy, a. s., k umístění
dobíjecí stanice (1,00 m2) a k parkování (25,00 m2).
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2018-1163/22
p. p. 913/2, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p. 1304, p. p. 8/2 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. Jednot-
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ková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněná.
RM_2018-1164/22
p. p. 636/5, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch st. p. 342 v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku pana Milana Michla spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky na části p. p.
636/5 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu cca 54,00 m2 za podmínky, že po ukončení
prací bude provedena oprava chodníku v celé šíři. Jednotková cena činí 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2018-1165/22
p. p. 1460/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., na části p. p.
1460/2 v k. ú. Poříčí u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování kabelového vedení
NN v celkovém rozsahu cca 52,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2018-1166/22
p. p. 623 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova a k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a. s., na části p. p. 623, p. p. 1460/2 a p. p. 702/7 v k. ú. Poříčí u Trutnova (cca 1 475,00 m2) a na
části p. p. 188, p. p. 172/1, p. p. 827/1, p. p. 1005, p. p. 840, p. p. 37/1, p. p. 839, p. p. 867/1, p. p.
825/2, p. p. 2/4 a p. p. 792/3 (cca 2 907,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova, spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizace v rámci akce „Odkanalizování obce Lhota u Trutnova“. Jednotková
cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH pro katastrální území v k. ú. Poříčí u Trutnova a 33,33 Kč/m2 + DPH
pro katastrální území v k. ú. Lhota u Trutnova se splatností nejpozději 18 měsíců od vystavení faktury. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2018-1167/22
p. p. 874/5 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p. 874/3 v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku
společnosti České štěrkopísky spol. s r. o., 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. Veškeré náklady
spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.
RM_2018-1168/22
p. p. 627/7 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p. 621/13 v k. ú. Horní Staré Město v majetku
manž. Tomáše a Violy Fenikových spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. 627/7, p. p. 1912/1 a p. p. 2239 v k. ú. Horní Staré Město v celkovém
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rozsahu cca 171,00 m2. Jednotková cena činí 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2018-1169/22
p. p. 874/5 a další, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
ruší
*01.01*
usnesení Rady města č. 2018-887/17 ze 04.09.2018.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-1170/22
Žádost o zapůjčení holobytu (Julius Puška)
rada města
neschvaluje
*01.01*
přidělení holobytu Na Dvorkách čp. 244 pro pana Juliuse Pušku, trv. bytem Česká čp. 23, Trutnov.
RM_2018-1171/22
Žádost o zapůjčení holobytu (Jan Žerovnický)
rada města
schvaluje
*01.01*
zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244, č. b. 5, o vel. 0+1, pro pana Jana Žerovnického, trv. bytem Palackého čp. 201, Trutnov, na dobu určitou 6 měsíců, za podmínky splácení dluhu vůči městu Trutnovu ve výši 500,00 Kč/měsíc.
RM_2018-1172/22
Havlíčkova čp. 6 (žádost o uzavření nové NS na byt)
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření nové nájemní smlouvy na byt Trutnov, Havlíčkova čp. 6, č. b. 4, 4. podlaží, o vel. 0+1,
s paní Ivou Procházkovou, trv. bytem Trutnov, Havlíčkova 6, za měsíční nájemné ve výši
2.297,00 Kč na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení za podmínky řádného hrazení měsíčního nájemného a služeb spojených s užíváním bytu Havlíčkova čp. 6, č. b. 4., 4. podlaží, o vel. 0+1.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2018-1173/22
MEBYS Trutnov s.r.o. – Dohoda o výši úplaty za poskytované služby – kalkulace měsíční
odměny správce na rok 2019
rada města
neschvaluje
*01.01*
Dohodu o výši úplaty za poskytované služby v předloženém znění.
RM_2018-1174/22
Kaple Svaté Tekly v obci Babí (výpůjčka)
rada města
schvaluje
*01.01*
výpůjčku pozemku st. p. 129/1, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez čp./č. e. (kaple
Svaté Tekly), v Trutnově, v k. ú. Babí, Spolku občanů Babí, z.s., IČ 22713174, se sídlem Babí 137,
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541 02 Trutnov, na dobu určitou od 28.11.2018 do 26.12.2018. Náklady za služby spojené s užíváním prostor hradí půjčitel,
*01.02*
smlouvu o výpůjčce nemovitosti a věcí movitých v předloženém znění.
RM_2018-1175/22
Rekonstrukce PKS Bojiště
rada města
bere na vědomí
*01.01*
záměr společnosti Bojiště s. r. o., IČ 06595103, na rekonstrukci areálu PKS Bojiště (rekonstrukce
laviček v amfiteátru a rozvodů vody a elektřiny v dolní části areálu) a dlouhodobý záměr rekonstrukce objektu na pozemku st. p. 4811 v k. ú. Trutnov.
RM_2018-1176/22
Jednací řízení s uveřejněním "Poskytování energetických služeb metodou EPC..."
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“, systémové číslo VZ:
P18V00000113, formou jednacího řízení s uveřejněním, za předpokladu schválení tohoto záměru
Zastupitelstvem města Trutnova,
*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.
doporučuje zastupitelstvu města
*02.01*
schválit záměr realizace zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC na soustavě
veřejného osvětlení v majetku města Trutnov“, zejména její rámcové ekonomické parametry,
*02.02*
schválit vyčlenění finančních prostředků na financování veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC na soustavě veřejného osvětlení v majetku města Trutnov“ v dalších
letech.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-1177/22
Návratné finanční výpomoci – příspěvkové organizace města Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím Základní škola,
Trutnov, R. Frimla 816, Základní škola, Trutnov, Komenského 399, Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 a Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 ve výši a termínech dle předloženého
návrhu.
RM_2018-1178/22
Návrhy rozpočtů – finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2019
rada města
schvaluje
*01.01*
návrhy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací na rok 2019 dle předložených návrhů.
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stanovuje
*02.01*
zřízeným příspěvkovým organizacím závazné ukazatele jejich rozpočtu:
a) objem prostředků na platy v hlavní činnosti ve výši dle předloženého návrhu,
b) vyrovnané hospodaření s kladným nebo nulovým výsledkem hospodaření za rok 2019.
souhlasí
*03.01*
s použitím příspěvku na provoz z rozpočtu města na úhradu části mzdových nákladů u Mateřské
školy Trutnov a Základní umělecké školy Trutnov a Střediska volného času Trutnov ve výši dle
předloženého návrhu.
RM_2018-1179/22
Návratná finanční výpomoc – Stachelberg, z.s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci do výše 4.391.000 Kč spolku Stachelberg, z.s.,
Pampelišková 505, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov, IČ 26989743, na účel určený žadatelem
v žádosti,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu se spolkem Stachelberg, z.s., Pampelišková 505, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov, IČ 26989743, na účel určený žadatelem v žádosti.
RM_2018-1180/22
Odměny ředitelů příspěvkových organizací – listopad 2018
rada města
schvaluje
*01.01*
odměny ředitelů příspěvkových organizací ve výši dle předloženého návrhu.
RM_2018-1181/22
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 8.000,00 Kč pro Vyšší odbornou školu zdravotnickou, Střední zdravotnickou školu a Obchodní akademii, Trutnov, IČ 13582968, Procházkova 303, Trutnov, na účel
v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním soutěže v předlékařské první pomoci pro žáky základních škol okresu Trutnov
a Náchod v roce 2018,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Vyšší odbornou školu zdravotnickou, Střední zdravotnickou školu
a Obchodní akademii, Trutnov, IČ 13582968, Procházkova 303, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Mgr. Martina Petrskovského, bytem K Přejezdu 146,
Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí na mezinárodním vědeckém projektu prehistorické
mořeplavby "Expedice MONOXYLON III" v roce 2018 a 2019,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Mgr. Martina Petrskovského, bytem K Přejezdu 146, Trutnov, dle předloženého vzoru.
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RM_2018-1182/22
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Dotkni se křídel, z. s.
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 45.000,00 Kč pro Dotkni se křídel, z. s., IČ 06467521, čp. 216,
542 13 Jívka, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním kulturně vzdělávacích akcí k 51. výročí sokolnictví v roce
2018 (výdaje na propagaci a tisk, potřeby pro dravce, cestovné, odměny za prezentaci, dezinfekční
prostředky, telefon apod.), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RŮZNÉ
RM_2018-1183/22
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/13 na akci Oprava chodníku Královédvorská + VO
rada města
schvaluje
*01.01*
předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/13.
RM_2018-1184/22
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/11 na akci Oprava chodníku Náchodská – zast. Ekvita + sídliště Stadion II
rada města
schvaluje
*01.01*
předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/11.
RM_2018-1185/22
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/7 na akci Oprava chodníku Náchodská, Kolmá
– směr Náchodská
rada města
schvaluje
*01.01*
předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/7.
RM_2018-1186/22
VZ "Automatické parkovací zařízení pro kola v Trutnově" – schválení výsledku zadávacího
řízení
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Automatické parkovací zařízení pro kola
v Trutnově“, systémové č. VZ: P18V00000106, konkrétně účastníka SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 28851587, nabídková cena 10.981.512,00 Kč bez
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,
*02.02*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, pro případ, že by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech souvisejících písemností.
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RM_2018-1187/22
Obnova prostoru bývalé synagogy – změna termínu dokončení
rada města
schvaluje
*01.01*
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s panem Lubošem Serbouskem, kterým se řeší prodloužení termínu realizace do 15.05.2019 dle přiloženého návrhu.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo
s panem Lubošem Serbouskem dle přiloženého návrhu.
RM_2018-1188/22
Dokumentace stavby pro akci "Rekonstrukce čp. 73 Horská, Trutnov" – dodatek č. 1 smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu termínu provedení a předání:
 VSP (vstupních podkladů), zaměření stávajícího objektu, digitálního doměření, nezbytných průzkumů pro projektovou dokumentaci, projektová studie,
 DSP (dokumentace pro stavební povolení), dle předloženého návrhu. (Termín provedení a předání dokumentace pro provádění stavby zůstává beze změn.)
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se
zhotovitelem Ing. arch. Zdeňkem Gottwaldem, Viniční 4353/193, 615 00 Brno.
RM_2018-1189/22
Obratiště automobilů Trutnov – Kacíř – dodatek č. 1 smlouvy o dílo
rada města
schvaluje
*01.01*
méněpráce, vícepráce dle předloženého změnového rozpočtu v celkové výši -127.468,00 Kč bez
DPH (-154.236,28 Kč včetně 21 % DPH).
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se
zhotovitelem 3K stavby s.r.o., 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou.
RM_2018-1190/22
"Vodovod a kanalizace ke sportovnímu areálu, Kryblice" – dodatek č. 1 smlouvy o dílo
rada města
schvaluje
*01.01*
méněpráce, vícepráce dle předloženého cenového vyčíslení zhotovitele v celkové výši
+148.340,00 Kč bez DPH (+179.491,40 Kč včetně 21 % DPH).
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se
zhotovitelem UMBRELLA, s.r.o., Jičínská 65, Volanov, 541 01 Trutnov.
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RM_2018-1191/22
Přísedící Okresního soudu v Trutnově
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
zvolit Mgr. Petra Sobotku, nar. 15.07.1974, bytem Trutnov, Bratří Čapků 246, přísedícím Okresního soudu v Trutnově.
RM_2018-1192/22
Energetické posouzení a podání žádosti o dotaci
rada města
bere na vědomí
*01.01*
zpracování energetického posouzení úspor energií při výměně otvorových výplní budovy MěÚ
Trutnov za účelem splnění podmínek daných výzvou č. 100 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“,
souhlasí
*02.01*
s podáním žádosti o dotaci na základě výše uvedené výzvy v případě, že na základě energetického posouzení vznikne možnost poskytnutí podpory na výměnu otvorových výplní v budově MěÚ
Trutnov.
RM_2018-1193/22
Znak města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s použitím znaku města Trutnova panem Josefem Marksem v knize „Drahé kameny Podkrkonoší
– Trutnovsko“.
RM_2018-1194/22
Jmenování redakční rady Radničních listů
rada města
odvolává
*01.01*
stávající redakční radu Radničních listů k 26.11.2018.
jmenuje
*02.01*
s účinností od 26.11.2018 nové složení redakční rady Radničních listů v předloženém znění.
RM_2018-1195/22
VZ „Pronájem osobního automobilu pro Městskou policii Trutnov“ – zadávací podmínky
rada města
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Pronájem osobního automobilu pro Městskou policii Trutnov“, systémové číslo VZ: P18V00000121,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Svoboda Radek,
Mgr. Roman Kyncl, Ing. Lucie Novotná, k otevírání obálek, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda
nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí na prvním a druhém místě případně dalších tak, aby
zadavatel měl k dispozici dvě nabídky uchazečů, s nimiž lze podepsat smlouvu (bude-li to s ohle-
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dem na počet účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
pověřuje
*02.01*
Mgr. Svobodu, ředitele Městské policie Trutnov, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2018-1196/22
Domov pro seniory Trutnov – ceník služeb 2019
rada města
schvaluje
*01.01*
změny v Ceníku poskytovaných služeb Domovem pro seniory Trutnov, a to s účinností od
01.01.2019 dle předloženého návrhu.
RM_2018-1197/22
Řídící skupina KPSS
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu ve složení Řídící skupiny procesu komunitního plánování sociálních služeb na území města
Trutnova dle předloženého návrhu,
*01.02*
aktualizovaný Jednací řád Řídící skupiny procesu komunitního plánování sociálních služeb na
území města Trutnova dle předloženého návrhu,
*01.03*
aktualizovanou Organizační strukturu procesu komunitního plánování sociálních služeb na území
města Trutnova dle předloženého návrhu.
RM_2018-1198/22
Rozšíření Pečovatelské služby Trutnov
rada města
neschvaluje
*01.01*
záměr předložený ředitelem Pečovatelské služby Trutnov, tj. rozšířit hlavní účel a předmět činnosti
jím řízené příspěvkové organizace, a to o novou sociální službu – osobní asistenci.
RM_2018-1199/22
Přijetí účelového finančního daru ZŠ Mládežnická
rada města
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 20.000,00 Kč Základní školou, Trutnov 2, Mládežnická 536 od Nadačního fondu Dětský čin roku, se sídlem Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5,
IČ 27377245, který bude použit na nákup školních pomůcek.
RM_2018-1200/22
Školská komise
rada města
jmenuje
*01.01*
Mgr. Petra Horčičku předsedou Školské komise.
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RM_2018-1201/22
Komise pro výstavbu a rozvoj
rada města
jmenuje
*01.01*
Ing. arch. Michala Rosu předsedou Komise pro výstavbu a rozvoj.
RM_2018-1202/22
Kulturní komise
rada města
jmenuje
*01.01*
MgA. Libora Kasíka předsedou Kulturní komise.
RM_2018-1203/22
Komise pro integrované obce
rada města
jmenuje
*01.01*
MUDr. Jozefa Kochana předsedou Komise pro integrované obce.
RM_2018-1204/22
Sociální komise
rada města
jmenuje
*01.01*
paní Martinu Vágner Dostálovou předsedkyní Sociální komise.
RM_2018-1205/22
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek
rada města
jmenuje
*01.01*
pana Michala Šubrta předsedou Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek.
RM_2018-1206/22
Komise pro sport a využití sportovních zařízení
rada města
jmenuje
*01.01*
Mgr. Tomáše Hendrycha předsedou Komise pro sport a využití sportovních zařízení.
RM_2018-1207/22
Komise pro cestovní ruch
rada města
jmenuje
*01.01*
Mgr. Tomáše Eichlera předsedou Komise pro cestovní ruch.
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RM_2018-1208/22
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 10.12.2018 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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