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NEMOVITOSTI – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2019-70/2
Voletiny čp. 18 (restaurace)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit záměr prodeje nemovité věci – pozemku označeného jako st. p. 47 o výměře 1.034,00 m2,
jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 18 – objekt občanské vybavenosti včetně
všech součástí, příslušenství a přípojek a pozemku označeného jako p. p. 93/1 o výměře
1.206,00 m2, k. ú. Voletiny, v části obce Voletiny a obci Trutnov, včetně příslušenství, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 08.08.2014. Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, bez
upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání 2.050.000,00 Kč.
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-71/2
Krakonošovo nám. čp. 125 a 126
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 125 a čp. 126 Krakonošovo nám. v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 75,47 m2 (1 prodejna 28,03 m2,
4 sklady o celkové výměře 37,99 m2 – z toho je jeden sklad v čp. 125 s vchodem z podloubí
a 1 WC 9,45 m2), panu Antonu Martincovi, IČ 74719807, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování pizzerie a minikavárny. 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.
RM_2019-72/2
Slovanské nám. čp. 165
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout společnosti mekkagroup s. r. o., IČ 28854888, plochu
ve vestibulu Městského úřadu v Trutnově, Slovanské nám. čp. 165, za účelem vyvěšení informačního nosiče Neoboard o rozměrech 35,00 x 70,00 cm. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
5 let.
RM_2019-73/2
Maxima Gorkého čp. 261
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 261 Maxima Gorkého
v Trutnově, umístěné v 1. NP – prodejna A (levá strana) o celkové výměře 200,40 m2 (1 prodejna
117,60 m2, 6 výloh o celkové výměře 4,80 m2, 1 sklad 35,20 m2, 3 soc. zařízení o celkové výměře
8,80 m2 a 1 rampa 34,00 m2), panu Hoang Van Hongovi, IČ 27455238, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny smíšeného zboží. 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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RM_2019-74/2
Jihoslovanská čp. 31
Rada města Trutnova
nesouhlasí
*01.01*
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 prodejna), paní Daniele Ferencové,
IČ 07793944, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem provozování prodejny potravin.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2019-75/2
Krakonošovo nám. čp. 73 (budova ZUŠ)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 73 Krakonošovo náměstí v Trutnově umístěných v 1. NP o celkové výměře 31,02 m 2 (1 prodejna 28,89 m2,
2 výlohy 2,13 m2) na dobu určitou 5 let, se společností OptikDoDomu s. r. o., IČ 02982200, za nájemné ve výši 144.000,00 Kč/rok, k účelu navrženému zájemcem, kterým je zřízení prodejny oční
optiky OptikDoDomu. 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.
ukládá
*02.01*
Mgr. Blance Matyskové, ředitelce ZUŠ Trutnov, uzavřít nájemní smlouvu se společností OptikDoDomu s. r. o., IČ 02982200.
Termín: 11.02.2019
souhlasí
*03.01*
s vrácením kauce ve výši 8.000,00 Kč panu Robertu Melicharovi, IČ 65698827.
RM_2019-76/2
Palackého čp. 103
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 103 Palackého ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 72,40 m2 (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)
na období od 01.03.2019 do 01.01.2023 se společností Česká podnikatelská pojišťovna a. s.
Vienna Insurance Group, IČ 63998530, za nájemné ve výši 160.800,00 Kč/rok k účelu navrženému
zájemcem, kterým je provozování kanceláře Česká podnikatelská pojišťovna a. s. Vienna Insurance Group, pobočky Trutnov.
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,
*02.02*
s ukončením nájemní smlouvy č. 201715 na prostory sloužící podnikání v čp. 388 Palackého ul.
v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 98,90 m2 (kancelář 47,10 m2, 4 výlohy o celkové
výměře 5,00 m2, kancelář 10,30 m2, 2 chodby o celkové výměře 11,90 m2, 3 místnosti 17,90 m2,
2,20 m2, 3,30 m2 a 1 WC 1,20 m2) se společností Česká podnikatelská pojišťovna a. s. Vienna
Insurance Group, IČ 63998530, ke dni 28.02.2019,
*02.03*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 388 Palackého ul.
v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 98,90 m2 (kancelář 47,10 m2, 4 výlohy o celkové
výměře 5,00 m2, kancelář 10,30 m2, 2 chodby o celkové výměře 11,90 m2, 3 místnosti 17,90 m2,
2,20 m2, 3,30 m2 a 1 WC 1,20 m2), na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného. 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.
RM_2019-77/2
Havlíčkova čp. 12
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 12 Havlíčkova v Trutnově umístěných v 1. NP:
1) s paní Irenou Dejmkovou, IČ 72925701 – prostor o výměře 12,35 m2, za nájemné ve výši
23.040,00 Kč/rok, za účelem provozování kadeřnictví a holičství,
2) se společností T SPLIT TOUR s. r. o., IČ 25935194 – prostory o výměře 24,65 m2 a 1 výloha
o výměře 1,16 m2, za nájemné ve výši 42.996,00 Kč/rok, za účelem provozování cestovní kanceláře,
3) s paní Zdeňkou Přibylovou, IČ 44485832 – prostor o výměře 8,62 m2, za nájemné ve výši
18.852,00 Kč/rok, 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.
Cena za užívání společných prostor je zahrnuta v nájemném. Nájemci budou společně spravovat
společné prostory a provádět běžnou údržbu a úklid těchto prostor na své náklady.
Nájemci budou dále hradit služby spojené s užíváním prostor sloužících podnikání.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2021.
Nájemci provedou 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.
NEBYTOVÉ PROSTORY – RŮZNÉ
RM_2019-78/2
Kaple Panny Marie v Trutnově-Oblanově (výpůjčka)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku souboru movitých a nemovitých věcí – 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.
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POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-79/2
p. p. 2468/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2468/1 (cca 56,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství
vlastníků jednotek Křižíkova 553, Trutnov, jako okapový chodníček. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
RM_2019-80/2
p. p. 2081/9, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2081/9 (cca 56,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství
vlastníků pro dům č. p. 422 a 423, ulice Psohlavců v Trutnově, jako okapový chodníček a pozemek
pod stavbou na přívod topení. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-81/2
p. p. 2903, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č. 300 042 na pronájem části p. p. 2903 (20,00 m2) v k. ú. Trutnov,
uzavřené s paní Barborou Klenčíkovou dohodou ke dni 28.02.2019,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2903 (cca 20,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou do 28.02.2024 panu Marku Těšinovi, z toho 14,00 m2 k umístění přístřešku za nájemné ve
výši 20,00 Kč/m2/rok a 6,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím,
že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-82/2
p. p. 1350/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s ukončením nájemní smlouvy č. 018 006 na pronájem části p. p. 1350/1 (80,00 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova, uzavřené s paní Zdeňkou Kroutilovou dohodou ke dni 28.02.2019,
*01.02*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 1350/1 (cca 80,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou panu Petru Švadlákovi k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Nájemce bere na vědomí záměr města Trutnova případně rozšířit cyklostezku na část pronajatého pozemku.
RM_2019-83/2
p. p. 2425, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2425 (18,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 31.12.2024 panu Danielu Práškovi za účelem využití jako manipulační plochu za nájemné
ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba není povolena.
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RM_2019-84/2
p. p. 2425, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 2425 (cca 73,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 5 let panu Antonínu Krbílkovi za účelem využití jako přístupová cesta a manipulační plocha
za nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok s tím, že bude zachován přístup na st. p. 5298 v k. ú. Trutnov,
který je ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Jakákoliv výstavba či výsadba není povolena.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2019-85/2
p. p. 1431/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
neschválit prodej p. p. 1431/2 (12,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova panu Václavu Petirovi.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2019-86/2
p. p. 3173, p. p. 2085/3, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. 3173 (cca 3,50 m 2) a na části
p. p. 2085/3 (11,50 m2) v k. ú. Trutnov s Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje za
účelem zpevnění sjezdu na komunikaci.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-87/2
Lípová čp. 95, č. b. 911 (žádost o snížení nájemného u bytu)
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
snížení nájemného u bytu Lípová čp. 95, č. b. 911, 1. podlaží, po dobu odstranění plísně v bytě,
jehož nájemcem je paní Monika Bernardová.
RM_2019-88/2
Změna "Zásad č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky..."
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
s účinností od 01.03.2019 změnu Článku 5 – Výpůjčka „Zásad č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo
poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů“, která spočívá ve změně textu „Úhrada za poskytnuté služby (úklid, ozvučení apod.)
činí 400,00 Kč včetně DPH za jednu pořádanou akci. ZUŠ Trutnov se bude úhrada ve výši
400,00 Kč za jednu pořádanou akci počítat včetně zkoušek na daný koncert. Městská dechová
hudba Krakonoška Trutnov nebude hradit částku 400,00 Kč za poskytnuté služby.
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RM_2019-89/2
Žádost o zapůjčení holobytu (Renata Nanárová)
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
přidělení holobytu Na Dvorkách čp. 244 pro paní Renatu Nanárovou, trv. bytem Na Odbočce
čp. 229, Trutnov 2.
RM_2019-90/2
Gorkého čp. 264, č. b. 10 (přechod nájmu bytu)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
přechod nájmu bytu M. Gorkého čp. 264, č. b. 10, 4. podlaží, o vel. 1+2, s měsíčním nájemným
2.762,00 Kč ke dni 08.01.2019 z nájemce paní Anny Kánské na paní Jaroslavu Grundovou, bytem
M. Gorkého čp. 264,
*01.02*
uzavření dodatku k nájemní smlouvě, jehož obsahem budou ustanovení související s přechodem
nájmu na byt M. Gorkého čp. 264, č. b. 10, 4. podlaží, o vel. 1+2 s měsíčním nájemným
2.762,00 Kč s paní Jaroslavou Grundovou, bytem M. Gorkého čp. 264, na dobu určitou do
09.01.2021.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2019-91/2
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava bytu Jihoslovanská 25, Trutnov” – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava bytu Jihoslovanská 25,
Trutnov“,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise ve složení: Ing. Petr Gaisler, Ing. Jiří Drašar, pan Jan Maršík a náhradnice paní
Kateřina Konrádová, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Eichler, Ing. Petr Gaisler, Ing. Ivo Petera, Ing. Jiří Drašar, pan Jan Maršík a náhradnice paní Kateřina Konrádová,
k provádění běžných úkonů v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k hodnocení nabídek,
k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti
účastníků výběrového řízení a k posouzení, zda jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní
důvody vyloučení účastníků výběrového řízení, to vše včetně všech úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že u účastníků výběrového řízení, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků výběrového řízení navržených komisí k vyloučení
z účasti ve výběrovém řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny obligatorní důvody
k jejich vyloučení z účasti ve výběrovém řízení.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k rozhodování o vysvětlování, změnách
či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
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RM_2019-92/2
MEBYS Trutnov s.r.o. – Stanovení ceníku vstupného na bazén v Trutnově
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
Ceník vstupného na krytý bazén v Trutnově od 01.02.2019 dle návrhu, předloženého společností
MEBYS Trutnov s.r.o.
ukládá
*02.01*
Mgr. Hendrychovi předložit návrh řešení problematiky úhrad plavecké školy za využívání krytého
bazénu.
Termín: 31.05.2019
RM_2019-93/2
VZ "Dodávka elektrické rolby na úpravu ledové plochy" – schválení výsledku zadávacího
řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Dodávka elektrické rolby na úpravu ledové
plochy“, systémové číslo VZ: P18V00000118, konkrétně účastníka ROLMONT s.r.o., Na Vinobraní
2636/30, 106 00 Praha 10, IČ 63995816, nabídková cena 3.980.900,00 Kč včetně 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 výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-94/2
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Adventor o. s.
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s poskytnutím záštity starosty města nad etapou z Trutnova do Dvora Králové nad Labem projektu
„Putování 2019“ – akce na osvětu problematiky autismu, pořádaný spolkem Adventor o. s.,
IČ 01467247, Vondroušova 1197/53, 163 00 Praha 6.
schvaluje
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Adventor o. s., IČ 01467247, Vondroušova 1197/53,
163 00 Praha 6, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 7. ročníku projektu „Putování 2019“ – akce na osvětu
problematiky autismu (výdaje spojené s etapou z Trutnova do Dvora Králové nad Labem, pořádáním besedy v Trutnově apod.) v roce 2019,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Adventor o. s., IČ 01467247, Vondroušova 1197/53, 163 00 Praha 6,
dle předloženého znění.
RM_2019-95/2
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Mateřské centrum KAROlínka, z. s.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro Mateřské centrum KAROlínka, z. s.,
IČ 69863938, Školní 13, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše ne-
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definované – částečná úhrada výdajů spojených s provozem centra v roce 2019 (zejména nájemné, vodné, stočné, energie, odvoz odpadu apod.),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Mateřské centrum KAROlínka, z. s., IČ 69863938, Školní 13,
Trutnov, v předloženém znění.
RM_2019-96/2
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Trutnov trails, z. s.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změnu termínu čerpání dotace č. 130/17 do 30.06.2019 a vyúčtování dotace do
30.09.2019 schválené Zastupitelstvem města Trutnova svým usnesením č. ZM_2017-99/3 pro
Trutnov trails, z. s., IČ 02931788, Lhotecká 567, Trutnov,
*01.02*
schválit úpravu účelu, na který byla poskytnuta dotace pro Trutnov trails, z. s., IČ 02931788, Lhotecká 567, Trutnov, schválená Zastupitelstvem města Trutnova svým usnesením č. ZM_2017-99/3,
a to na částečnou úhradu výdajů spojených s výstavbou nových tratí pro horská kola v Trutnově
a jeho okolí, údržbou, provozem a dokončením stávajících tratí v letech 2017, 2018 a 2019 (úhrada výdajů souvisejících s prováděním zemních prací, nákupem materiálu, nářadí a pohonných
hmot apod.) a provozem trailcentra v letech 2017, 2018 a 2019,
*01.03*
schválit dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě pro Trutnov trails, z. s., IČ 02931788, Lhotecká 567,
Trutnov, dle předloženého znění.
RŮZNÉ
RM_2019-97/2
VZ "Muzeum Podkrkonoší – vestavba výtahu" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Muzeum Podkrkonoší
– vestavba výtahu“, systémové číslo VZ: P19V00000002,
*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 ve složení: Ing. Miroslav Franc, pan Vlastimil Grof
a Ing. Lucie Novotná,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, PhDr. Vlastimil Málek, Ing. Miroslav Franc, pan Vlastimil Grof a Ing. Lucie Novotná, 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 ohledem na
počet účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů a k rozhodování
o případných námitkách.
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RM_2019-98/2
VZ "Rekonstrukce mostu Babí – opakovaná zakázka"
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce mostu
Babí – opakovaná zakázka“, systémové č. VZ: P19V00000003,
*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 ve složení: Ing. Miroslav Franc, Ing. Petra Holubová,
Ing. Lucie Novotná,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, MUDr. Jozef Kochan, Ing. Miroslav
Franc, Ing. Petra Holubová, Ing. Lucie Novotná, 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 ohledem na počet
účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů a k rozhodování
o případných námitkách.
RM_2019-99/2
Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci kina Vesmír v Trutnově
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
přímé zadání veřejné zakázky na zhotovení aktualizace projektové dokumentace na rekonstrukci
kina Vesmír uchazeči ROSA-ARCHITEKT s.r.o., Krakonošovo náměstí 71, 514 01 Trutnov,
IČ 05801141, v rozsahu jeho cenové nabídky za nabídkovou cenu 1.306.800,00 Kč včetně DPH.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajištění podpisu smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem.
Termín: 11.02.2019
RM_2019-100/2
Smlouva o vypořádání závazků
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o vypořádání závazků mezi městem Trutnovem a společností DLNK s. r. o., se
sídlem T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 26012162 (dále jen „společnost“).
RM_2019-101/2
I.C.E. karta – Seniorská obálka
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zapojením města Trutnova, a to prostřednictvím Městského úřadu Trutnov – Odboru sociálních
věcí, školství a zdravotnictví, do distribuce I.C.E. karty – Seniorské obálky, která je jedním z výstupů projektu ESF Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, dle předloženého návrhu,
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*01.02*
s bezplatným použitím loga města Trutnova v souvislosti s osvětovou kampaní a dotiskem I.C.E.
karty – Seniorské obálky.
bere na vědomí
*02.01*
převzetí záštity nad osvětovou kampaní I.C.E. karty – Seniorské obálky Mgr. Tomášem Eichlerem,
místostarostou města Trutnova.
RM_2019-102/2
VZ „Zajištění konektivity“ – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s vypsáním zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Zajištění konektivity“ zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení, systémové číslo VZ: P18V00000120,
*01.02*
se zadávacími podmínkami k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
se jmenováním komise pro zpřístupnění nabídek v elektronické podobě Ing. Alena Rűckerová,
Ing. Lucie Novotná, paní Monika Vídeňská,
*01.04*
se jmenováním hodnotící komise ve složení Mgr. Irena Rozínková, Mgr. Václav Fišer, Ing. Lucie
Novotná, náhradník Mgr. Martin Fiala, k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny
nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků zadávacího řízení, kteří
skončí v konečném pořadí na prvním a druhém místě, případně dalších tak, aby zadavatel měl
k dispozici dvě nabídky uchazečů, s nimiž lze podepsat smlouvu (bude-li to s ohledem na počet
účastníků a akceptovatelnost nabídek možné), to vše včetně všech úkonů souvisejících.
RM_2019-103/2
Přijetí účelového finančního daru Domovem pro seniory Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s přijetím účelového finančního daru ve výši 30.000,00 Kč Domovem pro seniory Trutnov od ČEZ
Teplárenská, a.s., Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČ 27309941, který bude použit na
nákup rehabilitačních pomůcek pro klienty tohoto poskytovatele sociálních služeb.
RM_2019-104/2
Organizační záležitosti MěÚ
Rada města Trutnova
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
01.02.2019,
*02.02*
upravenou organizační strukturu Městského úřadu Trutnov s celkovým počtem zaměstnanců 210
s účinností od 01.02.2019,
*03.01*
Ing. Vendelína Žačoka zástupcem vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Trutnov s účinností od
01.02.2019 na místo pana Jiřího Hejny.
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RM_2019-105/2
Smlouva o výpůjčce střižné raznice a razidla „avers“
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
smlouvu o výpůjčce s panem Jiřím Laštovičkou, nar. 28.06.1945, bytem Suchovršice 116, v předloženém znění, jejímž předmětem je výpůjčka střižné raznice a razidla „avers“ na výrobu medaile
Josefa II.
RM_2019-106/2
Komise rady města, pracovní skupiny
Rada města Trutnova
jmenuje
*01.01*
členem Komise pro sport a využití sportovních zařízení pana Václava Kosinku,
*01.02*
členem pracovní skupiny Sbor pro občanské záležitosti paní Bc. Janu Kudrnáčovou.
zřizuje
*02.01*
Pracovní skupinu pro Trutnov bez překážek.
jmenuje
*03.01*
předsedou Pracovní skupiny pro Trutnov bez překážek Ing. arch. Michala Rosu.
RM_2019-107/2
EUROREGION GLACENSIS – členský příspěvek
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
od roku 2019 členský příspěvek města Trutnova do Dispozičního fondu Euroregionu Pomezí Čech,
Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis ve výši 5,00 Kč/obyvatel města.
RM_2019-108/2
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 11.02.2019 od 15:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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