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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
RM_2018-971/19 – Krátkodobý pronájem tělocvičen a jiných prostor ve školách – splněno
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-1209/23
Palackého čp. 103
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města uzavřít nájemní smlouvu se společností Česká podnikatelská pojišťovna a. s. Vienna Insurance Group, IČ 63998530, na pronájem prostor sloužících podnikání
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v čp. 103 Palackého ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 72,40 m 2 (2 prodejny
16,30 m2 a 16,30 m2, 2 výlohy o celkové výměře 4,80 m2, kancelář 10,30 m2, sklad 23,30 m2
a WC 1,40 m2) výměnou za současně pronajaté prostory v čp. 388 Palackého ul. v Trutnově
z technických důvodů, za nabídnuté zvýšené nájemné, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného, za účelem provozování kanceláře Česká podnikatelská pojišťovna a. s.
Vienna Insurance Group, pobočky Trutnov. 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. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou do 01.01.2023.
RM_2018-1210/23
Kaple Panny Marie v Oblanově (výpůjčka)
rada města
schvaluje
*01.01*
zveřejnění záměru výpůjčky pozemku st. p. 47, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti
bez čp./č. e. (kaple Panny Marie) v Trutnově, v k. ú. Oblanov panu Pavlu Čermákovi, Do
Dolců 44, 541 01 Trutnov, na dobu určitou od 20.01.2019 do 20.01.2024 za účelem dohlížení nad
objektem. Náklady za služby spojené s užíváním prostor hradí půjčitel.
RM_2018-1211/23
Poříčská čp. 360 v Trutnově (restaurace Dvoračka)
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č. 201803 na prostory sloužící podnikání – pozemku st. p. 3643,
jehož součástí je stavba občanského vybavení čp. 360 v ul. Poříčská, v k. ú. a v obci Trutnov
s panem Radkem Rainetem, dohodou ke dni 01.01.2019,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání – pozemek st. p. 3643,
jehož součástí je stavba občanského vybavení čp. 360 v ul. Poříčská, v k. ú. a v obci Trutnov 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.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-1212/23
Jihoslovanská čp. 148
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 148 Jihoslovanská ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 31,14 m2 (1 prodejna 18,40 m2,
2 výlohy o celkové výměře 1,00 m2, 1 sklad 9,50 m2 a 1 WC 2,24 m2) na období od 01.12.2018
do 01.12.2023 s paní Andreou Svobodovou, IČ 05521416, za nájemné ve výši 55.488,00 Kč/rok
k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování prodejny pečiva a potravinářského zboží.
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
prosto r 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_2018-1213/23
Kryblická čp. 423
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 423 Kryblická ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 169,44 m2 (2 ordinace 16,20 m2,
23,20 m2, 1 sesterna 34,22 m2, 1 denní místnost 18,02 m2, 2 prostory pro umístění přístrojů
10,44 m2, 7,56 m2, 2 chodby 8,70 m2, 3,06 m2, 1 čekárna 33,06 m2, 2 sociální zařízení 7,84 m2,
7,14 m2) na období od 01.01.2019 do 01.01.2024 se společností Alergologie BN Trutnov s. r. o.,
IČ 02098334, za nájemné ve výši 179.936,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je
provozování ordinace odborného lékaře – pediatrie se specializací na alergologii.
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_2018-1214/23
Havlíčkova čp. 12
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením společné nájemní smlouvy č. 201631 na prostory sloužící podnikání v čp. 12
Havlíčkova ul. v Trutnově s paní Irenou Dejmkovou, Zdeňkou Přibylovou a společností T SPLIT
TOUR s. r. o., dohodou ke dni 31.12.2018,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 12 Havlíčkova ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP:
1. paní Ireně Dejmkové, IČ 72925701 – prostor o výměře 12,35 m2 za účelem provozování kadeřnictví a holičství,
2. společnosti T SPLIT TOUR s. r. o., IČ 25935194 – prostory o výměře 24,65 m2 a 1 výloha
o výměře 1,16 m2 za účelem provozování cestovní kanceláře,
3. paní Zdeňce Přibylové, IČ 44485832 – prostor o výměře 8,62 m2 za účelem provozování kadeřnictví a holičství.
Nájemci budou společně užívat vstupní chodbu o výměře 32,40 m2, chodbu o výměře 5,64 m2,
úklidovou komoru o výměře 1,74 m2, 1 umývárnu 1,14 m2 a 2 WC o výměře 1,06 m2 a 1,21 m2.
Nájemci budou dále hradit služby spojené s užíváním prostor sloužících podnikání. Úklid společných prostor budou nájemci provádět na vlastní náklady.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2021, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemci provedou na vlastní náklady úpravy prostor
sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní
smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemcům uhrazeno.
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RM_2018-1215/23
Mateřská škola, Trutnov, Na Struze 124
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 573/03/M, uzavřené mezi městem Trutnovem a Mateřskou školou, Trutnov, Na Struze 124, IČ 60153041, dne 01.01.2003. Předmětem dodatku bude změna účtu pro zasílání nájemného z důvodu změny správce. Ostatní ustanovení nájemní
smlouvy zůstávají beze změny.
RM_2018-1216/23
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Horská 160
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě, uzavřené mezi městem Trutnovem a Mateřskou školou, Základní školou a Praktickou školou, Trutnov, Horská 160, IČ 70841179, dne 15.04.2002.
Předmětem dodatku bude změna účtu pro zasílání nájemného z důvodu změny správce. Ostatní
ustanovení nájemní smlouvy zůstávají beze změny.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-1217/23
p. p. 309/1 a další, k. ú. Lhota u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 309/1 (2 898,00 m2), p. p. 308/1 (3 601,00 m2) a část
p. p. 992 (cca 15,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Trutnov, k vybudování vodní nádrže a k umístění mostu. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
RM_2018-1218/23
p. p. 147/44, k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 147/44 (cca 35,00 m2) v k. ú. Oblanov Základní
organizaci OS ZPTNS, Poštovní a telekomunikační obvod Trutnov, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-1219/23
p. p. 147/44, k. ú. Oblanov
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 147/44 (cca 20,00 m2) v k. ú. Oblanov panu Stanislavu Fejtkovi k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2018-1220/23
p. p. 122/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájmu k části p. p. 122/1 o výměře 130,00 m2 v k. ú. Poříčí u Trutnova s panem
Pavlem Kobosilem dohodou ke dni 31.01.2019,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 122/1 (cca 130,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou paní Marii Kohouškové k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
3,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-1221/23
p. p. 2047/1, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2047/1 (4,00 m2 – pohledové plochy) v k. ú.
Horní Staré Město společnosti Dynamic Real s. r. o., k umístění reklamní cedule (propagace
PIVNICE U MACHAČE) s tím, že bude uhrazen poplatek za neoprávněné užívání části
p. p. 2047/1 (4,00 m2 – pohledové plochy) v k. ú. Horní Staré Město ve výši 8.000,00 Kč/m2
– pohledové plochy/rok v termínu od 01.11.2018 do dne odstranění reklamní cedule.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2018-1222/23
p. p. 979/1 a další, k. ú. Libňatov
rada města
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit výkup p. p. 979/1 (62 587,00 m2), p. p. 979/4 (7 992,00 m2), p. p. 978 (2 690,00 m2),
p. p. 976/2 (1 232,00 m2) v k. ú. Libňatov od pana Michala Nejedlého.
RM_2018-1223/23
p. p. 2655, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2655 (cca 43,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník panu Vítězslavu Václavkovi
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-1224/23
p. p. 2284/1, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2284/1 (cca 30,00 m2) v k. ú. Trutnov manž. Radimovi a Lence Volmanovým za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2018-1225/23
p. p. 638/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 638/3 (cca 92,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova panu Michalu Francovi za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 600,00 Kč/m2,k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-1226/23
st. p. 181/2, k. ú. Libeč
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej st. p. 181/2 (842,00 m2) v k. ú. Libeč panu Vlastimilu Jiráskovi za kupní cenu
v místě a čase obvyklou, min. za 150,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
RM_2018-1227/23
p. p. 2023, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2023 (cca 8,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město paní Markétě Školárové za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-1228/23
p. p. 2023, k. ú. Horní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 2023 (cca 10,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město paní Silvii Petrovové za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-1229/23
st. p. 5993, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej st. p. 5993 (21,00 m2) v k. ú. Trutnov spol. ČEZ Distribuce, a. s., za kupní cenu ve
výši 1.600,00 Kč/m2 jako pozemek pod trafostanicí. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-1230/23
p. p. 567/1, k. ú. Dolní Staré Město
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
prodej p. p. 567/1 (66,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město manž. Miroslavu a Martině Zilvarovým za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2018-1231/23
p. p. 845/2, k. ú. Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 845/2 (cca 50,00 m2) v k. ú. Trutnov paní Gabriele Grundové za kupní
cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2, k rozšíření vlastních pozemků. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
RM_2018-1232/23
p. p. 148/3, p. p. 2625/3, k. ú. Starý Rokytník
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p. 148/3 (cca 665,00 m2) a části p. p. 2625/3 (cca 40,00 m2) v k. ú. Starý
Rokytník panu Tomáši Meisnerovi za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 300,00 Kč/m2,
jako přístupovou cestu a k zahrádkářským účelům. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2018-1233/23
p. p. 1165/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1165/2 (cca 451,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let panu Jaromíru
Tůmovi, z toho 435,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok
a 16,00 m2 k umístění stávající zahradní chatky za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že
jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-1234/23
p. p. 139/1 a p. p. 2215/8, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 139/1 (398,00 m2) a části p. p. 2215/8 (70,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou
5 let panu Tran Quang Du, z toho 425,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
5,00 Kč/m2/rok, 6,00 m2 k umístění kůlny, 18,00 m2 k umístění fóliovníku, 4,00 m2 k umístění altánu a 15,00 m2 k umístění přístřešku za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba není povolena. Jakákoliv výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-1235/23
p. p. 1623/6, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1623/6 (cca 8,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou panu Ladislavu Belkovi k parkování přívěsného vozíku (plocha bude zpevněna štěrkem) za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
RM_2018-1236/23
p. p. 312, k. ú. Voletiny
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 312 (cca 7 267,00 m2) v k. ú. Voletiny 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 pozeStránka 10 z 26

mek oplocen elektrickým ohradníkem. Jakákoliv výstavba čí výsadba musí být odsouhlasena
pronajímatelem.
RM_2018-1237/23
p. p. 1837/43 a p. p. 2328/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1837/43 (cca 24,00 m2) a části p. p. 2328/3 (4,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou do 31.12.2021 panu Janu Trnkovi ke zřízení sjezdu na p. p. 1837/12 za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
RM_2018-1238/23
p. p. 115/30 a p. p. 115/33, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 115/30 (1 312,00 m2) a části p. p. 115/33 (cca 21,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
na dobu určitou do 31.12.2023 paní Ireně Skalské, z toho 1 317,00 m2 k zahrádkářským účelům
za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok a 16,00 m2 k umístění stávající chatky za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-1239/23
p. p. 2143/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 2143/3 (cca 702,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou paní Petře Bednářové
k zahrádkářským účelům a k údržbě stávajícího oplocení za nájemné ve výši 5,00 Kč/m 2/rok
s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2018-1240/23
p. p. 1313, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 1313 (229,00 m2) v k. ú. Bojiště u Trutnova na dobu neurčitou paní Janě Petráčkové za účelem využití jako přístupová cesta k zahrádce za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok.
RM_2018-1241/23
p. p. 516/3, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 516/3 (cca 15,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou na dobu určitou do
31.01.2021 paní Lucii Pospíšilové k umístění stávající kůlny za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
RM_2018-1242/23
p. p. 99/9, k. ú. Volanov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 99/9 (cca 5,00 m2) v k. ú. Volanov na dobu určitou do 31.12.2021 panu Marku Machačkovi k umístění sjezdu na p. p. 842/27 s následnou údržbou v k. ú. Volanov za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok.
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RM_2018-1243/23
p. p. 148/14, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 148/14 (cca 10,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu určitou do
31.12.2021 společnosti REDAS s. r. o., ke zřízení sjezdu s následnou údržbou za nájemné ve
výši 300,00 Kč/rok.
RM_2018-1244/23
st. p. 5256 a další, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem st. p. 5256 (21,00 m2), st. p. 5269 (20,00 m2), st. p. 5270 (21,00 m2), st. p. 5271
(21,00 m2), st. p. 5272 (21,00 m2), st. p. 5273 (21,00 m2) a st. p. 5279 (22,00 m2) v k. ú. Trutnov
na dobu určitou do 31.12.2024 Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje k umístění
stávajících garáží ve vlastnictví nájemce za nájemné ve výši 100,00 Kč/m2/rok.
RM_2018-1245/23
p. p. 2462, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 2462 (47,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 31.12.2024 panu Danielu
Práškovi k údržbě pozemků za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že bude zachován volný
vjezd do vnitrobloku domů obklopujících pronajaté nemovitosti a před uzavřením dodatku bude
pozemek posečen.
RM_2018-1246/23
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 určitou do 31.12.2024
paní Haně Chlupáčové, z toho 16,00 m2 k umístění chatky za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok
a 484,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další
výstavba či výsadba stromů není povolena.
RM_2018-1247/23
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, společnosti DOKTOR KLAIN s. r. o. (OPTIKA), k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 01.01.2019 do
31.12.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-1248/23
p. p. 1614, k. ú. Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1614 (cca 1,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova, ul. Petříkovická, společnosti
G-Team Progres, spol. s r. o., k umístění atrapy plynových lahví na dobu určitou, a to od
01.01.2019 do 17.11.2019 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem
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smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 1614 (cca 1,00 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova v termínu od 18.11.2018 do 31.12.2018 ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2018-1249/23
p. p. 2227/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/3 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, panu Jiřímu Stachovi
(SPORT) k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 01.01.2019 do 31.12.2019 za
nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-1250/23
p. p. 2213/2, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/2 (cca 4,00 m2 + 3,00 m2 – pohledové plochy) v k. ú. Trutnov, ul. Hradební, společnosti mekkagroup s. r. o., k umístění dvou reklamních bannerů na zábradlí u čp. 11
(po jednom z každé strany) a k umístění reklamního banneru na zábradlí u čp. 13 na dobu určitou, a to od 01.01.2019 do 31.12.2019 za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok
+ DPH.
RM_2018-1251/23
st. p. 71, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 71 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Bulharská, paní Daně Vladykové (BYTOVÝ TEXTIL - LENTEX) k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 01.01.2019 do
30.11.2019 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části st. p. 71 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
01.12.2018 do 31.12.2018 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2018-1252/23
st. p. 527, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájmu jedné vnější boční stěny domu čp. 73, který je součástí st. p. 527 (50,00 m 2)
v k. ú. Trutnov dle nájemní smlouvy č. 1014 110 088, uzavřené se společností XANTIPA AGENCY s. r. o., dohodou ke dni 31.01.2019. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají beze změny (tj. nájem ve výši 1.000,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok – hrazený následujícím způsobem: finanční
plnění ve výši 500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok (25.000,00 Kč/rok) a barterové plnění ve výši
500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok (25.000,00 Kč/rok).
RM_2018-1253/23
p. p. 416/3, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 012 041 na pronájem p. p. 416/3 (1 359,00 m2) v k. ú. Trutnov,
uzavřené s panem Radkem Rainetem dohodou ke dni 31.12.2018.
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POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2018-1254/23
p. p. 2338/1, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch st. p. 874, st. p. 1373 a p. p. 2074/5 v k. ú.
Trutnov v majetku Královéhradeckého kraje s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Česká lesnická akademie – střední škola a vyšší odborná škola, Lesnická 9, Horní Předměstí,
541 01 Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační a vodovodní přípojky
a přípojky CETIN na části p. p. 2338/1 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 23,00 m2. Jednotková cena činí 133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
RM_2018-1255/23
p. p. 1154, k. ú. Bojiště u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování kabelového vedení NN, na p. p. 1154 v k. ú. Bojiště u Trutnova
v celkovém rozsahu 12,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2018-1256/23
p. p. 3233, k. ú. Trutnov
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést přístavbu a užívat prostor nad p. p. 3233 (cca
1,40 m2) v k. ú Trutnov se společností Pizza Express CZ Ltd. - Czech Republic branch, organizační složka. Stavebník se zavazuje provést stavbu v termínu do 31.12.2019.

BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-1257/23
"Zásady č. 4/2015 Postup při pronájmu obecních bytů"
rada města
ruší
*01.01*
„Zásady č. 4/2015 pro postup při pronájmu obecních bytů“.
schvaluje
*02.01*
„Zásady č. 1/2018 pro postup při pronájmu obecních bytů“ dle předloženého znění.
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MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2018-1258/23
MEBYS Trutnov s.r.o. – Příkazní smlouva – Mateřská škola, Trutnov, Na Struze 124 a Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Horská 160
rada města
schvaluje
*01.01*
Příkazní smlouvu o obstarání „správních služeb“ v budově čp. 124 Na Struze v Trutnově a budově čp. 160 Horská v Trutnově 4. Smlouva bude uzavřena mezi městem Trutnovem a společností
MEBYS Trutnov s. r. o., v předloženém znění.

RM_2018-1259/23
Pult centralizované ochrany
rada města
schvaluje
*01.01*
ukončení příkazní smlouvy č. 183/10/TU s příkazcem MUDr. Richardem Ferklem, Trutnov, Polních Myslivců čp. 127, písemnou dohodou ke dni 31.12.2018.
RM_2018-1260/23
Pult centralizované ochrany
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření příkazní smlouvy č. 223/18/TU s příkazcem Vysoudil s.r.o., IČ 28851803, se žádostí na
připojení objektu kanceláří na adrese Krkonošská 921, Trutnov, na pult centralizované ochrany
na dobu neurčitou od 01.01.2019.
RM_2018-1261/23
Jednací řízení s uveřejněním "Poskytování energetických služeb..."
rada města
schvaluje
*01.01*
změnu zadávacích podmínek k nadlimitní veřejné zakázce zadávané formou jednacího řízení
s uveřejněním s názvem „Poskytování energetických služeb metodou EPC na soustavě veřejného osvětlení v majetku města Trutnov“ schválených usnesením RM_2018-1176/22 ze dne
26.11.2018.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2018-1262/23
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 5
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změny rozpočtu města Trutnova na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 5.
RM_2018-1263/23
Pravidla rozpočtového provizoria města Trutnova
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
souhlasit s tím, že do schválení rozpočtu se bude rozpočtové hospodaření města Trutnova řídit
podle pravidel rozpočtového provizoria, důvodem je, že k datu dnešního jednání zastupitelstva
města není znám výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2018,
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*01.02*
schválit jako pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 předložený záměr rozpočtu města
Trutnova na rok 2019,
*01.03*
uložit Městskému úřadu Trutnov, Odboru finančnímu, připravit návrh rozpočtu města Trutnova na
rok 2019.
RM_2018-1264/23
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 2.520,00 Kč pro Miloslava Šafaříka, bytem Boženy Němcové 195,
Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 28.11.2018, tj. částečná
úhrada výdajů spojených s pronájmem Malého sálu MěÚ Trutnov pro zasedání Klubu seniorů
Trutnov na druhé pololetí roku 2018,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Miloslava Šafaříka, bytem Boženy Němcové 195, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč pro Dušana Piskora, bytem Prokopa Holého 440, Trutnov,
na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 30.11.2018, tj. částečná úhrada
výdajů spojená s pořádáním "Mikulášské besídky" v sále restaurace Družba v roce 2018,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Dušana Piskora, bytem Prokopa Holého 440, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2018-1265/23
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Oblastní nemocnice Trutnov, a. s.
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 70.000,00 Kč pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.,
IČ 26000237, Maxima Gorkého 77, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané
žádosti ze dne 19.11.2018, tj. na úhradu nákladů spojených se zajištěním převozů občanů pod
vlivem alkoholu na záchytnou stanici v Hradci Králové nebo Pardubicích v roce 2018,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., IČ 26000237, Maxima Gorkého 77, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.,
IČ 26000237, Maxima Gorkého 77, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané
žádosti ze dne 19.11.2018, tj. na úhradu nákladů na zajištění Lékařské pohotovostní služby pro
děti v roce 2018 (osobní náklady na zdravotnický personál apod.),
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., IČ 26000237, Maxima Gorkého 77, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 6.000,00 Kč pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.,
IČ 26000237, Maxima Gorkého 77, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané
žádosti ze dne 23.11.2018, tj. na pořízení sedáků do herny dětského oddělení trutnovské nemocnice,
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., IČ 26000237, Maxima Gorkého 77, Trutnov, dle předloženého vzoru.
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RM_2018-1266/23
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 4.000,00 Kč pro Tomáše Habrúna, bytem Břečtejnská 268, Trutnov, na
účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – částečná úhrada
výdajů spojených s vytvořením videoklipu kapely Marta a Rasputin,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Tomáše Habrúna, bytem Břečtejnská 268, Trutnov, dle předloženého
vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 14.000,00 Kč pro Musica Antiqua Trutnov, z. s., IČ 60150572, Vlčice 247, 542 41 Vlčice, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku v roce 2018 (pořádání koncertů,
pronájem zkušebny, propagace, cestovní výlohy, opravy, údržba hudebních nástrojů, pořízení
úborů a notového materiálu, poplatky OSA apod.),
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Musica Antiqua Trutnov, z. s., IČ 60150572, Vlčice 247, 542 41 Vlčice, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 13.000,00 Kč pro Collegium Camerale Trutnov, IČ 26659387, Polská 229, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku v roce 2018 (pořádání koncertů, pronájem zkušebny, propagace, cestovní výlohy, opravy, údržba, pořízení úborů a notového materiálu,
poplatky OSA apod.),
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Collegium Camerale Trutnov, IČ 26659387, Polská 229, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Trutnoforte, z. s., IČ 06654606, Jiřího Wolkera 117,
Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním cyklu kulturních akcí – koncertů a výdajů spojených
s natáčením audio/video záznamu vybraných skladeb (pronájem natáčecího prostoru, propagace, honoráře pro umělce, osobní náklady hráčů, zvukařů apod.) v roce 2019,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Trutnoforte, z. s., IČ 06654606, Jiřího Wolkera 117, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Barboru Mochowou, bytem Přádelnická 270, Trutnov,
účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s realizací a vydáním druhého CD,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Barboru Mochowou, bytem Přádelnická 270, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2018-1267/23
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč) – Sdružení ozdravoven a léčeben okresu
Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změnu termínu čerpání dotace č. 178/18 do 28.02.2019 schválené Zastupitelstvem města Trutnova svým usnesením č. ZM_2018-142/4 pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu
Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov,
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*02.01*
schválit úpravu účelu, na který byla poskytnuta dotace pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, schválená Zastupitelstvem města Trutnova
svým usnesením č. ZM_2018-142/4, a to na částečnou úhradu 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 a 2019,
*03.01*
schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2018-1268/23
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč)
rada města
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Tělovýchovnou a sportovní unii Trutnovska, z. s.,
IČ 00435813, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na volnočasové
aktivity dětí a mládeže – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 41. ročníku akce "Škola
bruslení Jirky Hradeckého" v roce 2018 ",
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Tělovýchovnou a sportovní unii Trutnovska, z. s., IČ 00435813, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Aleše Kisého, bytem Kryblická 424, Trutnov na účel
určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 22.11.2018, tj. částečná úhrada výdajů
spojených s podzimní a zimní přípravou na atletickou sezónu 2019,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Aleše Kisého, bytem Kryblická 424, Trutnov dle předloženého vzoru.
RM_2018-1269/23
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 877.000,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596,
Horní Staré Město 681, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
29.10.2018, tj. na komplexní správu a údržbu sportovního areálu, úhradu energií, tepla, vody
a podobných poplatků, včetně úhrad osobních nákladů v roce 2019,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, Trutnov, v předloženém vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 220.000,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na
Lukách 466, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
22.11.2018, tj. částečná úhrada výdajů spojených s dopravou mládeže na jednotlivé soutěže pro
sezónu 2018/2019,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov,
v předloženém vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819,
Na Lukách 466, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
22.11.2018, tj. částečná úhrada výdajů spojených s dopravou na zápasy mužstva "A" hrající
Českou divizi C pro sezónu 2018/2019,
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*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov,
v předloženém vzoru.
RŮZNÉ
RM_2018-1270/23
Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení – vzdání se zástavního práva
rada města
bere na vědomí
*01.01*
zánik zástavního práva vzniklého dne 08.10.2012 na nemovitostech pana Jiřího Kroce, pro zajištění pohledávky z poskytnuté půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení do výše 427.500,00 Kč
z důvodu uhrazení dluhu.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit provedení výmazu zástavního práva na
nemovitostech pana Jiřího Kroce.
Termín: 14.01.2019
RM_2018-1271/23
VZ "Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci sportovního stadionu ZŠ R. Frimla – opakovaná zakázka" – schválení výsledku VŘ
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k realizaci veřejné zakázky „Zhotovení projektové dokumentace
na rekonstrukci sportovního stadionu ZŠ R. Frimla – opakovaná zakázka“, systémové č. VZ:
P18V00000126, konkrétně účastníka č. 1 – PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 40 0 01 Ústí nad Labem, IČ 25023829; nabídková cena 694.540 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem,
2. ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové.
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_2018-1272/23
Regenerace Lípového náměstí v Poříčí u Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
komisi pro hodnocení podaných návrhů na regeneraci Lípového nám. v Poříčí u Trutnova ve složení:
Členové: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. arch. Michal Rosa, Milan Kout
Ing. arch. Ivan Kaplan – nezávislý člen
Ing. arch. Pavel Šmelhaus – nezávislý člen
Náhradníci:
Mgr. Tomáš Eichler
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Ing. arch. Michaela Chvojková – nezávislý člen
Ing. Zdeněk Jaďuď
*01.02*
výši odměny pro nezávislé členy komise v celkové výši 650,00 Kč/hod. (bez DPH) plus náklady
na dopravu.
RM_2018-1273/23
Expozice války 1866 v Janské kapli – prodloužení výpůjčky exponátů
rada města
schvaluje
*01.01*
prodloužení výpůjčky od Muzea Podkrkonoší v Trutnově do 31.12.2019,
*01.02*
prodloužení výpůjčky od Městského muzea a galerie v Úpici do 31.12.2019,
*01.03*
prodloužení výpůjčky od Vojenského historického ústavu v Praze do 31.12.2019,
*01.04*
prodloužení pojištění vystavených exponátů do 31.12.2019.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření aktualizovaných výpůjčních
smluv s MOČR – VHÚ Praha, Muzeem Podkrkonoší v Trutnově a Městským muzeem a galerií
V. Mezerové v Úpici,
*02.02*
Ing. Šormovou, pověřenou vedením Odboru majetku města, zajištěním uzavření aktualizované
pojistné smlouvy s Kooperativou, a.s.

RM_2018-1274/23
Chodníky v ul. Petříkovická – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
rada města
schvaluje
*01.01*
vícepráce, méněpráce dle předloženého změnového rozpočtu v celkové výši -124.520,79 Kč bez
DPH (-150.670,16 Kč vč. DPH),
*01.02*
prodloužení termínu výstavby do 21.12.2018.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo
se zhotovitelem stavby, firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5.
RM_2018-1275/23
VZ "Strategický plán rozvoje města Trutnova – aktualizace 2019" – schválení výsledku VŘ
rada města
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Strategický plán rozvoje města Trutnova
– aktualizace 2019“, systémové č. VZ: P18V00000117, konkrétně účastníka č. 2 – PROCES–
Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka,
IČ 28576217, nabídková cena 363.000,00 Kč včetně DPH,
*01.02*
rozhodnutí o vyloučení účastníků č. 1 – Asistenční centrum, a.s., Sportovní čp. 3302, 434 01
Most, IČ 63144883 a č. 3 – BDO Advisory s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ 27244784,
z výběrového řízení,
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*01.03*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. PROCES–Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Moravská 758/95, 700 30 OstravaHrabůvka
2. Berman Group s.r.o., Semín 107, 535 01 Přelouč.
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_2018-1276/23
Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci krytého bazénu v Trutnově, zhotovitel
ATELIÉR 11 HRADEC KRÁLOVÉ
rada města
souhlasí
*01.01*
se zasláním výzvy k plnění zhotoviteli ATELIÉR 11 HRADEC KRÁLOVÉ s. r. o., ve které město
Trutnov požaduje dodat projekt pro společné povolení v rozsahu sjednaném ve smlouvě o dílo
v náhradním termínu do 15.01.2019.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit vyhotovení a odeslání výzvy zhotoviteli.
Termín: 14.01.2019
bere na vědomí
*03.01*
možný postup řešení právního vztahu se zhotovitelem.
RM_2018-1277/23
Rekonstrukce ulic Komenského, Exulantská, Zilvárova a Švábenicova v Trutnově
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci vyhlášené státní podpory „117D8230 Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli“,
*01.02*
souhlasit se zařazením projektu „Rekonstrukce ulic Komenského, Exulantská, Zilvárova a Švábenicova v Trutnově“ do plánu a rozpočtu města na rok 2019 a vyčlenit finanční prostředky do
výše 5,5 mil. Kč na spolufinancování projektu v případě schválení dotace,
*01.03*
pověřit Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním úkonů nutných k podání žádosti
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj.
RM_2018-1278/23
Pravidla pro zveřejňování příspěvků v Radničních listech města Trutnova
rada města
schvaluje
*01.01*
Pravidla pro zveřejňování příspěvků v Radničních listech města Trutnova v předloženém znění.
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RM_2018-1279/23
Dodatek č. 3 servisní a materiálové smlouvy č. 520120097
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření dodatku č. 3 servisní a materiálové smlouvy na zapůjčení automatu na kávu a odběr
zboží č. 5201200097 se společností Nápojová ambulance s. r. o., se sídlem 1. máje 476/53, Liberec III-Jeřáb, IČ 64051358.
RM_2018-1280/23
Znak města Trutnova
rada města
souhlasí
*01.01*
s použitím znaku města Trutnova na dresech družstva veteránů, kteří hrají florbal v celoroční
registrované soutěži České florbalové unie (ČFbU).
RM_2018-1281/23
Rozšíření informačního systému GINIS
rada města
souhlasí
*01.01*
s rozšířením informačního systému GINIS o následující moduly:
a) Elektronické podepisování a razítkování
b) Vazba spisové služby na registr živnostenského podnikání
od společnosti GORDIC spol. s r.o., Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, za celkovou cenu
234.000,00 Kč s DPH a roční podporu 29.700,00 Kč s DPH hrazenou od druhého roku od nasazení.

RM_2018-1282/23
Smlouva o reklamě – reklama a propagace objednatele na akci Rozsvícení vánočního
stromu v Trutnově
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o reklamě – reklama a propagace ČEZ a. s., na akci Rozsvícení vánočního
stromu v Trutnově.
RM_2018-1283/23
Nabídka nepotřebného majetku a jeho převod
rada města
schvaluje
*01.01*
převzetí nepotřebného majetku nabízeného příspěvkovou organizací města Turistickým informačním centrem Trutnov, Krakonošovo nám. 72, 541 01 Trutnov (dále jen „organizace“), a to
nábytkovou stěnu (inv. č. MUTNH000F47N, pořizovací cena 100.835,00 Kč),
*01.02*
bezúplatný převod výše uvedené nábytkové stěny na Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov, pokud o nábytkovou stěnu nebude
zájem u organizací zřizovaných městem,
*01.03*
likvidaci ostatního svěřeného majetku, který je dále nevyužitelný, přímo organizací.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k oslovení organizací zřizovaných městem
Trutnovem, zda mají zájem o tento vyřazovaný majetek,
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*02.02*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, zajištěním převodu nábytkové stěny na Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, a to v případě nezájmu organizací zřizovaným městem
o tento vyřazovaný majetek.
RM_2018-1284/23
Dodatek č. 1 zřizovací listiny TIC Trutnov
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině Turistického informačního centra Trutnov, kterým se mění příloha zřizovací listiny.
RM_2018-1285/23
Odměny pro ředitele ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ
rada města
schvaluje
*01.01*
v souladu s obecným rámcem pro přiznání odměn ředitelům vybraných příspěvkových organizací
města Trutnova na rok 2018, tj. 7 základních škol, 1 základní umělecké školy, 1 mateřské školy
a 1 střediska volného času, jejich výši dle předloženého návrhu.
RM_2018-1286/23
Platové záležitosti ředitelů ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ
rada města
stanovuje
*01.01*
ředitelům škol a školského zařízení, které zřizuje město Trutnov, platové tarify v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 01.01.2019,
*01.02*
výše uvedeným ředitelům v návaznosti na změny platových tarifů příplatky za vedení dle předloženého návrhu, a to s účinností od 01.01.2019.
RM_2018-1287/23
Pronájem střech na budovách MŠ za účelem FVE
rada města
bere na vědomí
*01.01*
uzavření dodatku nájemní smlouvy mezi městem Trutnovem, zastoupeným Mateřskou školou,
Trutnov, a obchodní společností SunPlant s.r.o., se sídlem Lípová 69, 541 01 Trutnov,
IČ 28765931, který upravuje podmínky provádění nutných oprav střešních plášťů na dvou objektech mateřských škol, a to v ul. Benešova 222 a v ul. Gorkého 289.
RM_2018-1288/23
ZŠ Komenského – smlouva o výpůjčce
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o výpůjčce v předloženém znění, a to mezi Královéhradeckým krajem a Základní školou, Trutnov, Komenského 399, na základě které Královéhradecký kraj bezplatně půjčuje uvedené základní škole kompletní virtuální učebnu na podporu přírodovědného vzdělávání.
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RM_2018-1289/23
Žádosti o umístění v DPS
rada města
schvaluje
*01.01*
zařazení žádosti o umístění v domě s pečovatelskou službou, kterou podala paní Jana Kasnarová, trvale bytem Babí 50, Trutnov, na pořadník žadatelů,
*02.01*
zařazení žádosti o umístění v domě s pečovatelskou službou, kterou podala paní Eva Špičková,
trvale bytem Horní Promenáda 352, Trutnov, na pořadník žadatelů.
RM_2018-1290/23
Zástupci města v právnických osobách
rada města
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
navrhnout Mgr. Tomáše Eichlera jako zástupce města za člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., pro aktuální funkční období, s účinností od 01.05.2019,
*01.02*
navrhnout Mgr. Tomáše Eichlera jako zástupce města za člena dozorčí rady Společnosti Horní
Labe, a. s., pro aktuální funkční období,
*01.03*
navrhnout pana Milana Lhotáka jako zástupce města v představenstvu Společnosti Horní Labe,
a. s., do konce roku 2023,
*01.04*
navrhnout Mgr. Tomáše Hendrycha jako zástupce města do dozorčí rady společnosti Transport
Trutnov, s. r. o.,
*02.01*
navrhnout odvolaní Ing. Hany Horynové z:
 dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., s účinností od 01.05.2019,
 dozorčí rady společnosti Transport Trutnov, s. r. o.,
*02.02*
navrhnout odvolaní Ing. Hany Nýdrlové z dozorčí rady Společnosti Horní Labe, a. s.,
*02.03*
navrhnout odvolaní MUDr. Jiřího Řehůřka z představenstva Společnosti Horní Labe, a. s.,
*03.01*
delegovat Mgr. Ivana Adamce jako zástupce města ve valné hromadě Společnosti Horní Labe,
a. s., do konce roku 2023 s účinností od 18.12.2018 a to namísto Ing. Hany Horynové.
deleguje
*04.01*
Mgr. Tomáše Eichlera jako zástupce města v Radě KRNAP, s účinností od 18.12.2018, a to na
místo Ing Hany Horynové,
*04.02*
Mgr. Tomáše Eichlera jako zástupce města na valné hromadě svazku obcí Královská věnná
města, s účinností od 18.12.2018, a to na místo Mgr. Tomáše Hendrycha,
*04.03*
Mgr. Tomáše Hendrycha jako zástupce města v regionálním kongresu Euroregionu Glacensis
s účinností od 18.12.2018, a to na místo Ing. Hany Horynové.
bere na vědomí
*05.01*
pověření Mgr. Tomáše Eichlera jako zástupce města ve výboru Svazek obcí Východní Krkonoše.
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RM_2018-1291/23
Organizační záležitosti MěÚ
rada města
schvaluje
*01.01*
organizační změny a reorganizaci činností Městského úřadu Trutnov za účelem jejich zefektivnění dle předloženého návrhu,
*02.01*
změnu organizačního řádu Městského úřadu Trutnov dle předloženého návrhu s účinností od
01.01.2019,
*02.02*
upravenou organizační strukturu Městského úřadu Trutnov s celkovým počtem zaměstnanců 210
od 01.01.2019.
RM_2018-1292/23
Smlouva o pojištění právní ochrany
rada města
souhlasí
*01.01*
s uzavřením dohody o spolupráci a propagaci mezi městem Trutnovem a D.A.S. Rechtsschutz
AG, pobočka pro ČR, dle předloženého návrhu.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, zajištěním podpisu smlouvy.
RM_2018-1293/23
Smlouva o reklamě – reklama a propagace objednatele v Útulku pro opuštěné a zatoulané
psy v Trutnově
rada města
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o reklamě – reklama a propagace ČEZ a. s., v Útulku pro opuštěné a zatoulané
psy v Trutnově.
pověřuje
*02.01*
Ing. Kasperovou, vedoucí Odboru životního prostředí, zajištěním uzavření smlouvy o reklamě
v předloženém znění.
RM_2018-1294/23
Komise pro výstavbu a rozvoj města
rada města
jmenuje
*01.01*
členy Komise pro výstavbu a rozvoj:
Ing. Tomáše Jiránka
Ing. Václava Javůrka
Ing. arch. Jana Veissera
Ing. Tomáše Voborníka
pana Milana Kouta
Ing. arch. Martina Vokatého
Ing. arch. Michala Rouhu
Ing. Jana Klenčíka
Ing. arch. Vladimíra Smilnického
Ing. arch. Pavla Tomka
Ing. arch. Jaroslava Voceďálka.
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RM_2018-1295/23
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 14.01.2019 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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