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NEMOVITOSTI – RŮZNÉ
RM_2019-420/9
Souhlas s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu města Trutnova – lokalita
"Chmelnice" k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
žádost o souhlas s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu ve vlastnictví města Trutnova.
souhlasí
*02.01*
se sdělením žadateli, že souhlas s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu ve vlastnictví
města Trutnova nebude zatím vydán, dokud se jednoznačně nedořeší kauza dešťové kanalizace
v lokalitě zahrádkářské kolonie „Chmelnice“ k. ú. Trutnov.
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-421/9
Palackého čp. 77
Rada města Trutnova
nesouhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 77 Palackého ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové 114,83 m2 (2 místnosti 20,20 m2 a 48,43 m2, 1 kancelář
8,54 m2, 1 sklad 13,00 m2, 3 chodby o celkové výměře 16,35 m2, 1 WC 1,93 m2, 1 umývárna
1,31 m2 a 1 kotelna 5,07 m2) paní Kristýně Wernerové, IČ 07065442, na dobu určitou 5 let, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem zřízení bezobalového obchodu
a domácí pekárny.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 77 Palackého ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové 114,83 m2 (2 místnosti 20,20 m2 a 48,43 m2, 1 kancelář
8,54 m2, 1 sklad 13,00 m2, 3 chodby o celkové výměře 16,35 m2, 1 WC 1,93 m2, 1 umývárna
1,31 m2 a 1 kotelna 5,07 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_2019-422/9
Palackého čp. 82
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 201909 na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 82 Palackého
ul. v Trutnově s paní Ivanou Schubert Dickfeld, IČ 68253273, dohodou ke dni 23.04.2019.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 82 Palackého ul.
v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře 41,90 m2 (1 prodejna 14,93 m2, 2 sklady 14,80 m2
a 8,75 m2, 1 šatna 1,90 m2 a 1 WC 1,52 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.
RM_2019-423/9
Krakonošovo nám. čp. 16
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 16 Krakonošovo nám.
v Trutnově, umístěné 1. a 2. NP o celkové výměře 120,10 m2 (v 1. NP: 1 prodejna 31,60 m2, 1 výloha 3,70 m2, 1 kancelář 7,70 m2, 1 sklad 25,90 m2 a ve 2. NP: 2 sklady 28,70 m2 a 9,30 m2,
1 chodba 6,00 m2, 1 schodiště 4,50 m2 a 1 WC 2,70 m2) společnosti BANNER-TRADING s. r. o.,
IČ 65006071, na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem provozování prodejny oděvů a potřeb do přírody.
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících
podnikání nájemci uhrazeno.
RM_2019-424/9
Jihoslovanská čp. 31
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 31 Jihoslovanská ul.
v Trutnově, umístěné 1. NP o celkové výměře 47,17 m2 (1 prodejna 20,10 m2, 1 výloha 0,76 m2
a 1 sklad 26,31 m2) paní Gabriele Zezulkové, IČ 87124751, od 01.08.2019, na dobu neurčitou,
s patnáctidenní výpovědní lhůtou, za účelem zřízení skladu.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2019-425/9
Školní čp. 13 (budova ZUŠ)
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výpověď spolku Powerteam Trutnov, z. s., IČ 22732250, z nájemní smlouvy o nájmu nebytových
prostor v čp. 13 ul. Školní v Trutnově, uzavřené dne 27.06.2013. Výpovědní doba uplyne dne
31.05.2019.
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RM_2019-426/9
Dlouhá čp. 644
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 644 Dlouhá
ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 47,97 m2 (1 prodejna 38,36 m2, 1 šatna
5,61 m2, 1 úklidová komora 1,80 m2 a 1 WC 2,20 m2) na období do 01.03.2024 s panem Pavlem
Kusým, IČ 72888059, za nájemné ve výši 80.398,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování vinotéky a prodejny vína.
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_2019-427/9
p. p. 154/4, p. p. 153, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 154/4 (cca 255,00 m2) a část p. p. 153 (cca
115,00 m2) v k. ú. Libeč manž. Janě a Václavu Voleským jako pozemky pod stavbami a zahradu.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-428/9
p. p. 638/3, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 638/3 (cca 60,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova panu
Michalu Francovi k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-429/9
p. p. 528/1, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 528/1 (cca 38,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova paní
Jaroslavě Langweberové jako pozemky pod verandami. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-430/9
p. p. 2502/2, p. p. 2502/3, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 2502/2 (28,00 m2) v k. ú. Trutnov panu Jiřímu Holancovi
k výstavbě garáže. Náklady spojené s převodem hradí kupující,
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*01.02*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 2502/3 (28,00 m2) v k. ú. Trutnov panu Petru Hartmanovi k výstavbě garáže. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-431/9
p. p. 2197/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část plochy na plotě u domu čp. 482, stojícím na hranici
p. p. 2197/1 v k. ú. Trutnov, ul. Horská, panu Davidu Skřivanovi k umístění reklamní plachty o ploše 1,62 m2 dobu na určitou 2 roky (tj. do 31.05.2021) za nájemné ve výši 1.500,00 Kč/m2 pohledové plochy/rok + DPH (tj. 2.430,00 Kč/rok + DPH). Smlouva bude uzavřena mezi Městskými jeslemi
Trutnov a panem Davidem Skřivanem.
RM_2019-432/9
p. p. 160/2 a p. p. 154/4, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 160/2 (374,00 m2) a část p. p. 154/4 (cca
155,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu neurčitou paní Janě Voleské k zahrádkářským účelům a jako přístupovou cestu k vlastnímu domu za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba
či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-433/9
p. p. 528/1, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 528/1 (1 039,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova na
dobu určitou 5 let paní Jaroslavě Langweberové, z toho 1 003,00 m2 k zahrádkářským účelům za
nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok, 16,00 m2 k umístění kůlny na nářadí, 17,00 m2 k umístění přístřešku na auto (pergola), 1,00 m2 k umístění WC a 2,00 m2 k umístění dřevníku za nájemné ve
výši 10,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena
pronajímatelem. Pozemek bude po dobu nájmu oplocen.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2019-434/9
p. p. 1865/1 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit směnu části p. p. 1865/1 (552,00 m2) v k. ú. Trutnov v majetku společnosti H&D Property
Investment s.r.o., za pozemky města, tj. p. p. 1909/3 (466,00 m2) a p. p. 1882/2 (86,00 m2) v k. ú.
Trutnov bez doplatku s tím, že náklady spojené se směnou budou hrazeny každou smluvní stranou
z jedné poloviny.
RM_2019-435/9
p. p. 312/1, k. ú. Bohuslavice nad Úpou
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p. 312/1 (1 575,00 m2) v k. ú. Bohuslavice nad Úpou manž. Tomáši a Dianě Hurdálkovým před dokončením obvodových zdí a střechy.
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POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2019-436/9
p. p. 2047/1, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2047/1 (cca 18,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou do
31.03.2024 panu Spiru Laovskimu, z toho cca 17,00 m2 k umístění prodejního stánku (trafika)
a cca 1,00 m2 k umístění stojanu na plynové láhve za nájemné ve výši 400,00 Kč/m2/rok s tím, že
bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2047/1
(18,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město v termínu od 01.04.2019 do dne účinnosti nájemní smlouvy.
RM_2019-437/9
p. p. 2831/1 a další, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p. 2831/1 (1 928,00 m2), p. p. 2573/1 (3 066,00 m2) a p. p. 2573/2 (405,00 m2) v k. ú.
Starý Rokytník na dobu neurčitou paní Patricii Mišovýchové k pastvě koní za nájemné ve výši
0,20 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
Nájemce umožní přístup na st. p. 180 v k. ú. Starý Rokytník.
RM_2019-438/9
p. p. 1847, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 1847 (cca 765,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu neurčitou Bc. Milanu Gančárovi,
z toho 400,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok a 365,00 m2 k údržbě pozemku (dětské hřiště) za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba není povolena.
RM_2019-439/9
p. p. 780/1, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 780/1 (cca 91,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město na dobu určitou 5 let paní Aniele Netíkové, z toho 4,00 m2 k umístění kůlny, 8,00 m2 k umístění pergoly za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/rok a 79,00 m2 k zahrádkářským účelům ve výši 3,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv
další výstavba či výsadba musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-440/9
p. p. 2227/2, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2227/2 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská, paní Romaně Schrollové
(OBČERSTVENÍ BROOKLYN), k umístění reklamního stojanu typu „A“ na dobu určitou, a to od
01.05.2019 do 03.04.2020 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem
smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2227/2 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov
v termínu od 04.04.2019 do 30.04.2019 ve výši 3,00 Kč/m2/den.
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RM_2019-441/9
p. p. 2213/16, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2213/16 (cca 55,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Kostelní, společnosti NLL s. r. o.
(RESTAURACE), k umístění letní předzahrádky na dobu určitou, a to od 01.05.2019 do
30.09.2019 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den.
RM_2019-442/9
p. p. 2081/7 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2081/7 (cca 84,00 m2), části p. p. 2081/32 (cca 13,00 m2) a části p. p. 2081/31
(cca 13,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Chodská a ul. Prokopa Holého, Stavební společnosti s. r. o. Hostinné, k umístění lešení za účelem zateplení domu čp. 419, 420, 421 na dobu určitou, a to od
18.04.2019 do 30.09.2019,
*01.02*
pronájem části p. p. 2081/7 (cca 96,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Chodská, Stavební společnosti
s. r. o. Hostinné, k zařízení staveniště za účelem zateplení domu čp. 419, 420 a 421 na dobu určitou, a to od 25.04.2019 do 30.09.2019 za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/den s tím, že bude uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p. 2081/7 (cca 96,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
18.04.2019 do 24.04.2019 ve výši 2,00 Kč/m2/den.
RM_2019-443/9
p. p. 1988/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 016 046 na pronájem části p. p. 1988/1 (60,00 m2) v k. ú. Trutnov,
uzavřené se Společenstvím vlastníků Palackého 380-385 a Žižkova 386 v Trutnově, dohodou ke
dni 30.04.2019.
RM_2019-444/9
st. p. 43/2, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem části st. p. 43/2 (cca 9,00 m2) v k. ú. Trutnov paní Milušce Michaele Ardelánové s využitím jako dvorek.
POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2019-445/9
p. p. 1163/2, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést přístavbu a užívat prostor nad p. p. 1163/2 (cca
2,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město s paní Kateřinou Šaldovou. Zateplení bude v šíři 130,00 mm
nad soklovou částí domu. Stavebník se zavazuje provést stavbu v termínu do 31.10.2020.
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RM_2019-446/9
p. p. 115, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření Podpachtovní smlouvy na p. p. 115 v k. ú. Starý Rokytník mezi pachtýřem, tj. společností
FARMERS spol. s r. o. a panem Janem Moravcem na dobu neurčitou za roční pachtovné
799,00 Kč.
RM_2019-447/9
p. p. 199/2 a p. p. 923/2, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p. 207/3 a p. p. 1308 v k. ú. Bojiště u Trutnova
v majetku manž. Jana a MUDr. Michaely Kokrhounových spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na části p. p. 199/2 a p. p. 923/2 v k. ú. Bojiště u Trutnova v celkovém
rozsahu cca 66,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.
RM_2019-448/9
p. p. 987/2, k. ú. Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p. 357/3 a p. p. 357/4 a st. p. 192 v k. ú. Bojiště u Trutnova v majetku společnosti OLFIN Car, s. r. o., spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky na části p. p. 987/2 v k. ú. Bojiště u Trutnova v celkovém rozsahu cca
9,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí oprávněný.
RM_2019-449/9
p. p. 2135/9, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., na části p. p. 2135/9
v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování plynovodní přípojky v celkovém rozsahu 3,16 m2. Jednotková cena činí 50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor.
RM_2019-450/9
p. p. 2135/9, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p. 2136/11 a st. p. 5885 v k. ú. Trutnov v majetku pana Vratislava Musila spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní a kanalizační
přípojky na části p. p. 2135/9 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu 60,00 m2. Jednotková cena činí
50,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2019-451/9
p. p. 1494/1, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování přeložky vedení VN a zemnícího lana na části p. p. 1494/1 v k. ú.
Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu cca 16,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2019-452/9
p. p. 2758/1 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nesouhlasí
*01.01*
se snížením ceny za zřízení věcného břemene pro společnost Nej.cz, s. r. o.
RM_2019-453/9
p. p. 2656/568, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch společnosti LOM Babí, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování kanalizační stoky na části p. p. 2656/568 v k. ú. Trutnov v celkovém
rozsahu cca 300,00 m2.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-454/9
Žádost o zapůjčení holobytu (Květa Lukáčová)
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
přidělení holobytu Na Dvorkách čp. 244 pro paní Květu Lukáčovou, trv. bytem Pod Městem 238,
Úpice.
RM_2019-455/9
Žádost o zapůjčení holobytu (Pavel Vojtěch)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
přidělení holobytu Na Dvorkách čp. 244, č. b. 7, o vel. 0+1, pro pana Pavla Vojtěcha, trv. bytem
Slovanské nám. 165, Trutnov, na dobu určitou 6 měsíců za podmínky spolupráce s RIAPS Trutnov.
RM_2019-456/9
Bulharská čp. 65, č. b. 1
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská čp. 65, č. b. 1, 2. podlaží o vel. 1+2 (kuchyň 10,00 m2, 1. pokoj 28,00 m2, 2. pokoj 21,00 m2, předsíň 6,00 m2, koupelna
3,00 m2, WC 1,00 m2, spíž 1,00 m2 a sklep 7,50 m2) topení etážové plynové. Minimální měsíční
nájemné 4.132,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, kombi sporák, plynový kotel a vodoměr SV. Orientační výše zálohy na
služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, úklid 80,00 Kč/byt,
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domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 150,00 Kč/osoba, domovní služby
30,00 Kč/osoba a komíny 40,00 Kč/průduch.
Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň délka prvního platebního období minimálně 6 měsíců. Po skončení prvního platebního období nájemného bude již nájemné hrazeno měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 12 měsíců. Pokud se nájemce bytu přihlásí k trvalému pobytu u daného bytu, který
získal v tomto výběrovém řízení, bude nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu neurčitou.
RM_2019-457/9
Prominutí části poplatku z prodlení (Anna Barkociová)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit paní Anně Barkociové prominutí dluhu na poplatcích z prodlení v celkové výši 40.743,80
Kč ve smyslu rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově č. j. 36 Ro 3040/2004 - 8 z titulu poplatku
z prodlení s platbami nájemného a záloh na služby za byt v domě čp. 82 v ulici Palackého v Trutnově.
RM_2019-458/9
Palackého čp. 105 – Jihoslovanská čp. 25 (výměna nájemců bytu)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výměnu nájemců bytu Jihoslovanská 25, č. b. 2, 2. podlaží, o vel. 1+2, standardní (kuchyň
10,36 m2, 1. pokoj 41,78 m2, 2. pokoj 38,12 m2, předsíň 14,02 m2, spíž 1,74 m2, koupelna + WC
3,85 m2 a komora 11,55 m2), kde současní nájemci jsou Jan a Jana Kovačíkovi s měsíčním nájemným ve výši 6.264,00 Kč a bytu Palackého čp. 105, č. b. 1, 2. podlaží, o vel. 1+2, standardní
(kuchyň 15,00 m2, 1. pokoj 20,00 m2, 2. pokoj 12,00 m2, koupelna 6,00 m2, WC 1,00 m2, jiný
prostor mimo byt 2,50 m2 a půda 25,00 m2), kde současní nájemci jsou Jan a Kateřina Košťálovi
s měsíčním nájemným ve výši 4.459,00 Kč. Nájemní smlouvy v obou případech byly uzavřeny na
dobu neurčitou.
RM_2019-459/9
Žádost o zapůjčení holobytu (Renáta Gorolová)
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
přidělení holobytu Na Dvorkách čp. 244, č. b. 12, o vel. 1+1, pro paní Renátu Gorolovou, trv. bytem Horská 138, Trutnov, na dobu určitou 6 měsíců.
MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2019-460/9
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Výměna mantinelů zimní stadion Trutnov” – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna mantinelů zimní stadion
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, Mgr. Radek Horák, a náhradník
pan Jan Maršík, k otevření obálek s nabídkami,
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*01.05*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Eichler, Ing. Štěpánka Musilová, Ing. Petr Gaisler,
Ing. Ivo Petera, Mgr. Radek Horák a náhradníci Ing. Jiří Drašar a pan Jan Maršík,
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.
RM_2019-461/9
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava topení Lhota” – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava topení Lhota“,
*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 náhradník paní
Kateřina Konrádová, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení: Mgr. Tomáš Eichler, Ing. Štěpánka Musilová, Ing. Petr Gaisler,
Ing. Ivo Petera, pan Jan Maršík a náhradníci Ing. Jiří Drašar a 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.
RM_2019-462/9
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava krovu a výměna střešní krytiny Jihoslovanská 32, Trutnov“ – výsledek výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava krovu a výměna střešní krytiny Jihoslovanská 32,
Trutnov” rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Michal Počekajlo,
Trutnov, IČ 86691813, s nabídkovou cenou 985.369,75 Kč bez DPH.
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pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících,
vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-463/9
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 1
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit změny rozpočtu města Trutnova na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 1.
RM_2019-464/9
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 8.000,00 Kč pro Klub filatelistů Trutnov 05-76, pobočný spolek Svazu
českých filatelistů, z. s., IČ 07210370, Kpt. Jaroše 327, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst.
4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s činností pobočného
spolku Klubu filatelistů Trutnov v roce 2019 (zejména výdaje zájezdy na výstavy známek, poštovní
přepážku, dopisnici s přítiskem, razítko a výdaje na pořádání schůze členu klubu s lektorem
apod.),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub filatelistů Trutnov 05-76, pobočný spolek Svazu českých filatelistů,
z. s., IČ 07210370, Kpt. Jaroše 327, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro pana Petra Syrovátka, bytem Kopretinová 557, Trutnov,
na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním akce „Běh Dobrého Draka v Trutnově - Volanově“ v roce 2019,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana Petra Syrovátka, bytem Kopretinová 557, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro VOJENSKÁ VOZIDLA TRUTNOV, z. s., IČ 03830322,
Horní Promenáda 352, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 6. ročníku přehlídky vojenských vozidel
a techniky v roce 2019 (zejména výdaje na propagaci apod.),
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro VOJENSKÁ VOZIDLA TRUTNOV, z. s., IČ 03830322, Horní Promenáda 352, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 5.000,00 Kč pro Státní léčebné lázně Janské Lázně,
státní podnik, IČ 00024007, náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně, na účel v kategorii
OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených se
zahájením lázeňské sezóny v Janských Lázních v roce 2019,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, IČ 00024007, náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně, dle předloženého vzoru.
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RM_2019-465/9
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Krkonoše – svazek měst a obcí
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč pro Krkonoše – svazek měst a obcí, IČ 70157898,
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s provozováním "Krkonošských cyklobusů" v roce 2019,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Krkonoše – svazek měst a obcí, IČ 70157898, Zámek 1,
543 01 Vrchlabí, dle předloženého znění.
RM_2019-466/9
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Bene Dance Art Team, z. s.
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503,
Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše
nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním kulturně-společenské akce pro
trutnovskou veřejnost – 17. ročníku "Trutnov Open" v roce 2019, včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
RM_2019-467/9
Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 6.600,00 Kč pro Klub českých turistů, odbor Trutnov, IČ 72073624, Úpská 549, 541 02 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2019 a odst. 1.2. Dotace na sportovní
akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním turistických akcí "První jarní kilometry", "Za
Trutnovským drakem", "Memoriál Miroslava Petiry", "100 Podkrkonoším", pravidelných výletů
a uspořádáním výroční konference odboru KČT v roce 2019,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Klub českých turistů, odbor Trutnov, IČ 72073624, Úpská 549, 541 02
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 13.600,00 Kč pro TJ Jiskra Libeč, z. s., IČ 15037541, Královecká 87,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2019 (zejména účast v okresním přeboru, odměny rozhodčím, organizace soutěží, údržba a provoz areálu, praní dresů apod.),
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Libeč, z. s., IČ 15037541, Královecká 87, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.180,00 Kč pro TJ Jiskra Libeč, z. s., IČ 15037541, Královecká 87,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada
výdajů spojených s pronájmem tělocvičny v Základní škole, Trutnov, V Domcích 488 a Základní
škole, Trutnov, R. Frimla 816, v roce 2019,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Jiskra Libeč, z. s., IČ 15037541, Královecká 87, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z. s.,
IČ 05057752, Švédská 279, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní
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akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 6. ročníku ABB Trutnovského půlmaratonu
v roce 2019,
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z. s., IČ 05057752, Švédská 279,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.400,00 Kč pro Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z. s.,
IČ 05057752, Švédská 279, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu a pořádáním sportovních
akcí v roce 2019,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z. s., IČ 05057752, Švédská 279,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.500,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Starý Rokytník, z. s.,
IČ 60152630, Starý Rokytník 2, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba
sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s údržbou a úpravou hrací plochy (zavlažování,
sekání apod.) a výdajů spojených s údržbou kabin a klubovny v roce 2019,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Starý Rokytník, z. s., IČ 60152630, Starý
Rokytník 2, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*07.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.200,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Starý Rokytník, z. s.,
IČ 60152630, Starý Rokytník 2, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2019 (zejména
energie, voda apod.),
*07.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Starý Rokytník, z. s., IČ 60152630, Starý
Rokytník 2, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*08.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro "Nadační fond pro děti", IČ 47463791, Mládežnická 536, 541 02 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností oddílu AKROBATICKÉHO ROKENROLU, ZUMBY A HIP HOPU Rebels Teamu Trutnov v roce 2019 (zejména pořízení dresů a sportovního oblečení, cestovné, startovné, licence apod.),
*08.02*
veřejnoprávní smlouvu pro "Nadační fond pro děti", IČ 47463791, Mládežnická 536, 541 02 Trutnov, dle předloženého vzoru,
*09.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Tréninkové centrum PK Sport, z. s., IČ 07138644, Maxima Gorkého 263, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 3. ročníku "Mezinárodního amatérského hokejového
turnaje" a hokejového turnaje "KRAKONOŠ BREWERY CUP" v roce 2019,
*09.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Tréninkové centrum PK Sport, z. s., IČ 07138644, Maxima Gorkého 263, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*10.01*
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč pro SK SPEEDSKI CZ, z. s., IČ 2667457, O. Nedbala 712,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku v roce 2019 a odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s účastí reprezentantů klubu na závodech
světového poháru FIS ve Francii, Švédsku a Andoře v roce 2019,
*10.02*
veřejnoprávní smlouvu pro SK SPEEDSKI CZ, z. s., IČ 2667457, O. Nedbala 712, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
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*11.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro pana Jana Macha, bytem Pomněnková 434, Trutnov,
na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada
výdajů spojených s přípravou a účastí na závodech MČR automobilů do vrchu (zejména výdaje na
startovné, doprava apod.) v roce 2019,
*11.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana Jana Macha, bytem Pomněnková 434, Trutnov, dle předloženého
vzoru,
*12.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro paní Šárku Musilovou, bytem Kryblická 450, Trutnov,
na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada
výdajů spojených s přípravou a účastí na závodech Českého poháru, SP v Dubaji, MS v Holandsku (zejména výdaje na startovné, ubytování apod.) v roce 2019,
*12.02*
veřejnoprávní smlouvu pro paní Šárku Musilovou, bytem Kryblická 450, Trutnov, dle předloženého
vzoru,
*13.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro FAN'S "George" Trutnov, IČ 71174788, Lnářská 601,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů
spojených s pořádáním finálového turnaje basketbalových amatérů v roce 2019 (zejména výdaje
na ceny pro hráče apod.),
*13.02*
veřejnoprávní smlouvu pro FAN'S "George" Trutnov, IČ 71174788, Lnářská 601, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*14.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro pana Přemysla Tejchmana, IČ 04220544, Tichá 523,
541 02 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada
výdajů spojených s pořádáním mezinárodního závodu "ENDURO TRUTNOV TRAILS III" v roce
2019,
*14.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana Přemysla Tejchmana, IČ 04220544, Tichá 523, 541 02 Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*15.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro pana Přemysla Tejchmana, bytem, Tichá 523, 541 02
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná
úhrada výdajů spojených se startovným a dopravou na závody Světového a Evropského poháru,
MČR, České Enduro série a prestižních závodů v zahraničí v roce 2019,
*15.02*
veřejnoprávní smlouvu pro pana Přemysla Tejchmana, Tichá 523, 541 02 Trutnov, dle předloženého vzoru,
*16.01*
poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 20.000,00 Kč pro Svazek obcí Východní Krkonoše,
IČ 71188371, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní
akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 6. ročníku cyklistického závodu "KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON" v roce 2019,
*16.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Svazek obcí Východní Krkonoše, IČ 71188371, Národní 199, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*17.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Školní sportovní klub AŠSK při Gymnáziu Trutnov, pobočný spolek, IČ 70925178, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2.
Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s účastí sportovců klubu na "republikovém finále ve šplhu", "kvalifikaci na republikové finále ve florbale SŠ" a "národním finále ve
florbale" v roce 2019 (zejména výdaje na dopravu, ubytování apod.),
*17.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Školní sportovní klub AŠSK při Gymnáziu Trutnov, pobočný spolek,
IČ 70925178, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov, dle předloženého vzoru.
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RM_2019-468/9
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 293.000,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnosti sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu v roce 2019 a odst. 1.4. Dotace
na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů souvisejících s účastí jednotlivých
týmů v nejvyšší žákovské lize v roce 2019 (zejména výdaje na dopravu, materiální zabezpečení
hráčů, odměny licencovaným trenérům apod.),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 26.950,00 Kč pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem sportovních zařízení v roce 2019,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 43.260,00 Kč pro DTJ Trutnov, z. s., IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba sportovišť – úhrada výdajů
spojených s údržbou areálu Bohuslavická/Mánesova v roce 2019 (zejména pohonné hmoty, elektrické energie, nátěry kovových konstrukcí, oprava oplocení, opravy a údržba traktoru, čištění WC,
údržba vnitřních polí – antuka, písek, štěrk, doplnění ochranných sítí dětských hřišť, elektromateriál a služby apod.),
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro DTJ Trutnov, z. s., IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*04.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro DTJ Trutnov, z. s., IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním baseballového turnaje "Stříbrný Super pohár 2019" (zejména výdaje na rozhodčí, tisk materiálů, ceny, úprava hřiště pro turnaj apod.),
*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro DTJ Trutnov, z. s., IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*05.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro DTJ Trutnov, z. s., IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná
úhrada výdajů spojených s účastí florbalového družstva starších žáků na mezinárodním turnaji ve
Falunu v roce 2019,
*05.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro DTJ Trutnov, z. s., IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*06.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 236.000,00 Kč pro DTJ Trutnov, z. s., IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností florbalového oddílu FBC Trutnov a činnost Rytířů Trutnov v roce 2019 (zejména startovné, doprava, ubytování a hráčské licence, odměny trenérům, vybavení apod.) a odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná
úhrada výdajů spojených se zajištěním úrovně sportovců pro reprezentační výběry a starty ve vrcholových soutěžích v roce 2019,
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*06.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro DTJ Trutnov, z. s., IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*07.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 140.000,00 Kč pro DTJ Trutnov, z. s., IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů za pronájem sportovních zařízení v roce 2019 (zejména Gymnázium, Trutnov,
Jiráskovo náměstí 325, Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816, Základní škola, Trutnov, Komenského 399 a další),
*07.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro DTJ Trutnov, z. s., IČ 43463045, K Běluňce 18, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*08.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 7.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba sportovišť – částečná úhrada výdajů spojených s revizí na nové loděnici v roce 2019,
*08.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*09.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní
akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním sportovních akcí v roce 2019 – "Velká cena města Trutnova v plavání", "Krkonošská 70", "Mezinárodní závod v alpském lyžování", "Velká
cena města Trutnova v basketbalu", "Trutnovský triatlon", „MČR v orientačním běhu – Čížkovy
kameny“ a „MČR v kuželkách“,
*09.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*10.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 1.544.200,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2019 a odst. 1.4.
Dotace na vrcholový a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s přípravou a účastí
sportovců klubu na vrcholových akcích v roce 2019,
*10.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*11.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 729.557,44 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace
nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s užíváním sportovních zařízení v roce 2019,
*11.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*12.01*
schválit poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 183.776,84 Kč pro TJ LOKOMOTIVA
TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace
na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s užíváním sportovní haly Základní
školy, Trutnov, Komenského 399, basketbalovým ligovým týmem žen pro rok 2019,
*12.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*13.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba sportovišť
– částečná úhrada výdajů spojených s údržbou travnaté plochy fotbalového hřiště, volejbalového
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hřiště a okolní plochy, údržbou laviček, kabin a drobnými nátěry (branky, střídačky) apod., v roce
2019,
*13.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*14.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 19.600,00 Kč pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností fotbalového klubu v roce 2019,
*14.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*15.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 4.200,00 Kč pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov,
sportovní hřiště, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného
– částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny a hřiště s umělou trávou v roce 2019,
*15.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro FK Sokol Volanov, z. s., IČ 47467100, Volanov, sportovní hřiště, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*16.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 9.200,00 Kč pro 1. Krkonošský curlingový klub, z. s.,
IČ 64202844, Krakonošovo nám. 132, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na
činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2019,
*16.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro 1. Krkonošský curlingový klub, z. s., IČ 64202844, Krakonošovo nám. 132, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*17.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s.,
IČ 47467061, Poříčí, Trutnov, na účel určený žadatelem v podané žádosti – údržba sportovišť
– částečná úhrada výdajů spojených s údržbou areálu – údržba fotbalového hřiště a víceúčelového
hřiště v roce 2019 (zejména sekání, zavlažování, hnojení, pískování, úprava oplocení apod.),
*17.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., IČ 47467061, Poříčí,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*18.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 70.400,00 Kč pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s.,
IČ 47467061, Poříčí, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2019 (zejména výdajů na
dopravu na utkání, elektřinu, vodu apod.),
*18.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., IČ 47467061, Poříčí,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*19.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 4. ročníku běžeckého závodu "Olfin Car Trutnovský půlmaraton" v roce 2019,
*19.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*20.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 124.600,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu, pořádáním závodů, účastí na sportovních soutěžích, zajištěním tréninkové činnosti, pořízením materiálu a přípravou a účastí sportovců
klubu na vrcholových akcích apod. v roce 2019,
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*20.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*21.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 66.200,00 Kč pro Yetti Club Trutnov, z. s., IČ 70147612, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 27. ročníku republikového závodu ve sportovním lezení
mládeže "Čertova stěna 2019" a odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná
úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2019,
*21.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Yetti Club Trutnov, z. s., IČ 70147612, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*22.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 75.400,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596,
Horní Staré Město 681, 541 02 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených se sportovní činností klubu v roce
2019 (zejména cestovní náklady, nákup sportovního náčiní apod.) a odst. 1.4. Dotace na vrcholový
a výkonnostní sport – částečná úhrada výdajů spojených s působením softballového týmu v ligové
soutěži v roce 2019 (zejména výdaje spojené s účastí a přípravou hráček na soutěže, doprava,
ubytování, pořízení výstroje a sportovních pomůcek, posilovny apod.),
*22.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, 541 02 Trutnov, dle předloženého vzoru,
*23.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 28.000,00 Kč pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596,
Horní Staré Město 681, 541 02 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst 1.6. Dotace na refundace
nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem sportovních zařízení v roce 2019,
*23.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SK Horní Staré Město, z. s., IČ 47466596, Horní Staré
Město 681, 541 02 Trutnov, dle předloženého vzoru,
*24.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 182.200,00 Kč pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921,
Na Lukách 460, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2019,
*24.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro HC TRUTNOV, z. s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov,
dle předloženého vzoru,
*25.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním 8. ročníku sportovní akce v karate "Velká cena města Trutnova 2019",
*25.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*26.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 92.800,00 Kč pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2019,
*26.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*27.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 26.530,00 Kč pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny, dojo, šaten a sociálních zařízení v Základní škole kpt. Jaroše, Trutnov, v roce 2019,
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*27.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro SKBU Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*28.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 109.600,00 Kč pro TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, 541 03, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce – úhrada
výdajů spojených s pořádáním turnajových akcí (okresní přebory, školní turnaje apod.) v roce 2019
a odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2019,
*28.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, 541 03,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*29.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 53.312,00 Kč pro TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, 541 03, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst 1.6. Dotace na refundace nájemného
– částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem tělocvičny v Základní škole, Trutnov 3, Náchodská 18, v roce 2019,
*29.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ Trutnov – Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, 541 03,
Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2019-469/9
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – SK Horská Trutnov, z. s.
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 160.600,00 Kč pro SK Horská Trutnov, z. s., IČ 22733353, Horská 922, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného – částečná úhrada výdajů spojených s úhradou nájemného a služeb spojených s nájmem, včetně uzavření
veřejnoprávní smlouvy.

RM_2019-470/9
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – MFK Trutnov, z. s.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 3.600.000,00 Kč v rámci dofinancování zbylé části
projektu „Výměna UMT povrchu parc. č. 815/1, Trutnov“ pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819,
Na Lukách 466, 541 01 Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne 27.03.2019,
a to výměna UMT povrchu parc. č. 815/1, Trutnov, v roce 2019 a 2020,
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, 541 01 Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2019-471/9
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – Olfin Car Ski team, z. s.
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
poskytnutí investiční dotace ve výši 430.000,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne 08.03.2019, a to na
částečnou úhradu výdajů spojených s administrací výběrového řízení a stavebního dozoru v rámci
projektu „Rekonstrukce a modernizace zázemí běžeckých tratí“ v roce 2018 a 2019,
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*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, dle předloženého znění.
RM_2019-472/9
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Život Hradec Králové, o. p. s., IČ 02498251, třída Edvarda Beneše 1747/1, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada
výdajů spojených s poskytování tísňové péče v roce 2019 (zejména nákupem tísňových stanic pro
klienty tísňové péče a úhrada výdajů na osobní náklady pohotovostních řidičů poskytující pomoc
v tísni apod.),
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Život Hradec Králové, o. p. s., IČ 02498251, třída Edvarda Beneše 1747/1, 500 12 Hradec Králové, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje, o. p. s., IČ 26594145, Jana Černého 8/28, Věkoše, 503 43 Hradec Králové, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s činností centra – regionálního pracoviště
Trutnov v roce 2019 (zejména sociální poradenství, pořízení vybavení do půjčovny kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek apod.),
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o. p. s., IČ 26594145, Jana Černého 8/28, Věkoše, 503 43 Hradec Králové, dle předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých
ČR, z. s., IČ 65399447, Krakovská 1695/21, 110 00 Praha, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY
odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s činností pracoviště SONS ČR Trutnov (zejména nákup materiálu a kancelářských potřeb,
cestovné, spoje, nájem a služby z nájmu, ekonomické služby, ostatní služby a osobní náklady
apod.) potřebných pro zajištění činnosti a návazných služeb pro zrakově postižené občany města
Trutnova v roce 2019,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.,
IČ 65399447, Krakovská 1695/21, 110 00 Praha, dle předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 31.617,00 Kč pro MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION,
z. s., IČ 26998262, čp. 202, 512 37 Benecko, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1.
Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených
s organizací akce "Trutnovský den pro rodinu" v roce 2019 (zejména pronájem Staré radnice, pronájem stánků, úhrada služeb, ozvučení, propagace, tisk letáků, publikační činnost, výdaje na moderátora apod.),
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION, z. s., IČ 26998262,
čp. 202, 512 37 Benecko, dle předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Oblastní charitu Hradec Králové, IČ 45979855, Komenského 266/3, 500 03 Hradec Králové, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace
na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s provozem
"Denního centra" nebo "Noclehárny" v roce 2019,
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*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Hradec Králové, IČ 45979855, Komenského 266/3,
500 03 Hradec Králové, dle předloženého vzoru,
*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Domov důchodců Lampertice, IČ 00195022, čp. 204,
541 01 Lampertice, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti
v sociální oblasti – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním "Krkonošských gerontologických her 2019",
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Domov důchodců Lampertice, IČ 00195022, čp. 204, 541 01 Lampertice, dle předloženého vzoru.
RM_2019-473/9
Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Klub vozíčkářů Trutnov – Bukovinka, z. s.,
IČ 26560895, Úpická 146, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na
poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním
aktivizační, výchovné, vzdělávací a terapeutické činnosti klubu v roce 2019 (zejména výdaje na
kulturně zájmové akce pro členy klubu, nákup materiálu pro arteterapeutickou činnost a ostatní
zájmové aktivity členů, zajištění personálních a provozních činností spojených s provozem klubu,
mzdové náklady apod.),
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z. s., IČ 26560895, Úpická 146, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 270.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním služby Osobní
asistence Oblastní Charity Trutnov v roce 2019 (zejména mzdové náklady apod.),
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 45.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených s činností sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi "ZVONEK pro rodinu" v roce 2019 (zejména výdaje na pohonné hmoty,
energie, školení, poradenské služby, nájemné, mzdové náklady apod.),
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním souběhu domácí
ošetřovatelské a pečovatelské služby v Trutnově v roce 2019 (zejména výdaje na mzdové náklady
a nákup pohonných hmot apod.),
*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle předloženého vzoru.
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RM_2019-474/9
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 8.000,00 Kč pro Country skupinu Tendr, z. s., IČ 27026523, Lípová 93,
Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů
souvisejících s pořádáním 19. ročníku hudební akce "Setkání country & bluegrass skupin" v roce
2019,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Country skupinu Tendr, z. s., IČ 27026523, Lípová 93, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 45.000,00 Kč pro Choreu Corconticu, z. s., IČ 47465620, Ostrčilova 252,
Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů
spojených s dopravou spolku do města Lohfelden na vystoupení v rámci oslav výročí oblasti Vollmar Stockhausen v návaznosti na uzavření partnerství mezi městy Lohfelden a Trutnov v roce
2019,
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Choreu Corconticu, z. s., IČ 47465620, Ostrčilova 252, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Institut zážitkové pedagogiky, IČ 22894853, Dědov 45,
549 57 Teplice nad Metují, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 18. ročníku "Charitativního festivalu na podporu dětí
z dětských domovů Webrovkafest na Klučance 2019",
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Institut zážitkové pedagogiky, IČ 22894853, Dědov 45, 549 57 Teplice
nad Metují, dle předloženého vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 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 2019 (zejména pořádání koncertů,
pronájem zkušebny, propagace, nahrávky koncertů, fotodokumentace, cestovní výlohy, opravy,
údržba, pořízení úborů a notového materiálu, poplatky OSA apod.),
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Collegium Camerale Trutnov, IČ 26659387, Polská 229, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Spolek Fotoklub KDÚ Trutnov, IČ 22767347, Bulharská 63, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací
– částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu (zejména účast v mapových okruzích, výdaje
na zhotovení výstavních fotografií a jejich rámů, přípravy internetových stránek fotoklubu apod.)
v roce 2019,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Spolek Fotoklub KDÚ Trutnov, IČ 22767347, Bulharská 63, Trutnov, dle
předloženého vzoru.
RM_2019-475/9
Dotace KULTURA (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Mgr. Petra Sobotku, bytem Bratří Čapků 246, Trutnov,
na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – úhrada výdajů spojených s organizací účasti vybrané hudební skupiny na festivalu partnerských měst ve Würzburgu v roce 2019
(zejména výdaje na ubytování, dopravu apod.), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
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*02.01*
poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 50.000,00 Kč pro EPOS CZ spol. s r. o.,
IČ 25251066, Seifertova 1165, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, na účel v kategorii KULTURA
odst. 2.1. Dotace na kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 14 divadelních přestavení (z toho 5 představení Divadla bratří Formanů a 9 představení Divadélka Giorgia
Bertolottiho) v roce 2019, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM_2019-476/9
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 520.000,00 Kč pro Alternativa pro kulturu,
z. s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na
kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 21. ročníku mezinárodního festivalu "JAZZINEC 2019",
*01.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu, z. s., IČ 26991811, V Domcích 125,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
schválit poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 30.000,00 Kč pro Alternativa pro kulturu,
z. s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na
kulturní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním VI. ročníku mezinárodní fotografické soutěže "JAZZ WORLD PHOTO" v roce 2019,
*02.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu, z. s., IČ 26991811, V Domcích 125,
Trutnov, dle předloženého vzoru,
*03.01*
schválit poskytnutí dotace ve výši 24.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503,
Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní
akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním kulturně-společenských akcí pro trutnovskou mládež („Přehlídka tanečních skupin reprezentujících Trutnov“, „Přehlídka celkové činnosti
Bene Dance Art Teamu a hostů pro všechny školy v TU“, „Vánoční přehlídka Bene Dance Art Teamu“ a „Výukové taneční kurzy“) v roce 2019,
*03.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*04.01*
schválit poskytnutí dotace v režimu de minimis ve výši 200.000,00 Kč pro BOJIŠTĚ, s. r. o.,
IČ 06595103, Na Záduší 165, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní
akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním festivalu "Artu Kus Festival 2019", výdajů
spojených s pořádáním "kreativní scény" – neziskové, kreativní a vzdělávací části „Festivalu Artu
Kus 2019" a výdajů spojených s pořádáním akce "Festival kávy a jazzu 2019",
*04.02*
schválit veřejnoprávní smlouvu pro BOJIŠTĚ, s. r. o., IČ 06595103, Na Záduší 165, Trutnov, dle
předloženého znění.
RŮZNÉ
RM_2019-477/9
VZ "Útulek pro opuštění a zatoulané psy, Trutnov – nové oplocení" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Útulek pro opuštěné
a zatoulané psy, Trutnov – nové oplocení“, systémové číslo VZ: P19V00000004,
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*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, Ing. Tomáš Síč, 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.
RM_2019-478/9
Regenerace MPZ Trutnov – rozdělení dotací MK ČR a města v roce 2019
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit rozdělení dotace z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR a poskytnutí
dotace z rozpočtu města v roce 2019 následovně:
Na akci celkové obnovy střechy domu Bulharská 61 ve vlastnictví (SJM) pana Alana Práška
a paní Kateřiny Práškové bude přidělena dotace MKČR ve výši 755.000,00 Kč a dotace z rozpočtu
města ve výši 186.450,00 Kč. Pro obnovu oken domu Krakonošovo nám. 73 (Haasův palác, akce
města) bude přidělena dotace MK ČR ve výši 1 mil. Kč.
RM_2019-479/9
VZ "Obnova kaple Panny Marie" – schválení výsledku výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k realizaci veřejné zakázky „Obnova kaple Panny Marie“, systémové číslo VZ: P19V00000021, konkrétně účastníka č. 1 – Luboš Serbousek, Pod Houskou 53,
541 01 Trutnov, IČ 14562057, nabídková cena 786.308,61 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. Luboš Serbousek, Pod Houskou 53, 541 01 Trutnov,
2. PROTECTIVE COLOURS s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5.
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.
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RM_2019-480/9
VZ "Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ v ul. Školní č.p. 13 – 1. a 2. etapa"
– schválení výsledku zadávacího řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu
ZUŠ v ul. Školní č.p. 13 – 1. a 2. etapa“, systémové číslo VZ: P19V00000022, konkrétně účastníka
č. 2 – VODIZOL, s.r.o., čp. 180, 544 64 Kocbeře, IČ 25929828, nabídková cena 7.134.097,33 Kč
včetně DPH,
*01.02*
rozhodnutí o vyloučení účastníka č. 4 – GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, Chrudim III, 537 03
Chrudim, IČ 27530043, z důvodu nesplnění kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
*01.03*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. VODIZOL, s.r.o., čp. 180, 544 64 Kocbeře,
2. DRYMAT.CZ s.r.o., čp. 147, 537 01 Rabštejnská Lhota,
3. Ing. Milan Wiesner-MIWISAN-sanace, Washingtonova 9 čp. 1622, 110 00 Praha 1-Nové Město,
4. DEV COMPANY, spol. s r. o., Čs. legií 145/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
5. IMESTA, spol. s r.o., Dřevčice 9, 471 41 Dubá.
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 vyloučení účastníka, 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_2019-481/9
VZ "Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov“,
systémové číslo VZ: P19V00000058, a to zadávacího řízení zjednodušeného podlimitního,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném zadávacím řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise pro zpřístupnění nabídek v elektronické podobě ve složení: Ing. Lucie Novotná,
paní Monika Vídeňská, Mgr. Denisa Pavlová,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Jan Klenčík, Ing. Miroslav
Franc, Michaela Třeštíková, DiS., Ing. Lucie Novotná, k provádění běžných úkonů v předmětném
zadávacím řízení, konkrétně k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek účasti účastníků zadávacího řízení a k posouzení, zda
jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní důvody vyloučení účastníků zadávacího řízení, to
vše včetně všech úkonů souvisejících a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že
u účastníků zadávacího řízení, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků zadávacího řízení navržených komisí k vyloučení z účasti v zadávacím řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny obligatorní důvody k jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
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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_2019-482/9
VZ „Nákup osobního automobilu pro Městský úřad Trutnov 2019“
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Nákup osobního automobilu pro Městský úřad
Trutnov 2019“, systémové číslo VZ: P19V00000036, konkrétně účastníka č. 2 – AUTOSTYL, a. s.,
Horská 579, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ 24727741, nabídková cena 222.500,00 Kč
včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. AUTOSTYL, a. s., Horská 579, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov,
2. OLFIN Car, s. r. o., Královédvorská 517, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov,
*01.03*
odkoupení osobního automobilu ve vlastnictví města Trutnova vybraným dodavatelem.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, 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. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, 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_2019-483/9
VZ „Dodávka mobiliáře do hasičské zbrojnice“
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Dodávka mobiliáře do hasičské
zbrojnice“, systémové číslo VZ: P19V00000039,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném zadávacím řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
způsob pořízení drobného hmotného majetku dle předloženého návrhu,
*01.05*
nákup modulu Fireport komplet za nabídkovou cenu 25.000,00 Kč bez DPH, s měsíčním poplatkem za poskytování služby 1.000,00 Kč bez DPH,
*01.06*
jmenování hodnoticí komise ve složení: Ing. Jiří Masařík, paní Jana Suchánková, paní Monika Vídeňská, k provádění běžných úkonů v předmětném zadávacím řízení, konkrétně k hodnocení nabídek, k posouzení, zda nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění podmínek
účasti účastníků zadávacího řízení a k posouzení, zda jsou či nejsou naplněny obligatorní či fakultativní důvody vyloučení účastníků zadávacího řízení, to vše včetně všech úkonů souvisejících
a v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že u účastníků zadávacího řízení, kteří skončí
v konečném pořadí (tedy po vyloučení účastníků zadávacího řízení navržených komisí k vyloučení
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z účasti v zadávacím řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny obligatorní důvody k jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování o případných námitkách.
RM_2019-484/9
Nabídka nepotřebného majetku
Rada města Trutnova
odmítá
*01.01*
převzít nabízený nepotřebný majetek zřizované organizace města, Střediska volného času, Trutnov, a to zrcadlové stěny, DDHM/07/23, pořizovací cena 32.000,00 Kč, datum zařazení do majetku
01.10.2009, (dále jen “nepotřebný majetek“).
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k oslovení organizací zřizovaných městem Trutnovem, zda mají zájem o tento vyřazovaný majetek.
souhlasí
*03.01*
s bezúplatným převodem nepotřebného majetku přímo Střediskem volného času, Trutnov, na Základní školu a Mateřskou školu, Bernartice, a to v případě, že žádná ze zřizovaných organizací
města nebude mít o tento nepotřebný majetek zájem.
RM_2019-485/9
VZ „Webové stránky města Trutnova“ – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Webové stránky města
Trutnova“, systémové číslo VZ: P19V00000020,
*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. Jiří Masařík, pan Martin Čapek, paní Monika Vídeňská,
*01.05*
jmenování hodnoticí komise ve složení: Mgr. Tomáš Eichler, Ing. Jan Seidel, Ing. Jiří Masařík, pan
Martin Čapek, paní Renáta Tommová, 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. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, 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_2019-486/9
Prodej investičního majetku založenou společností
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s prodejem nepotřebného majetku (rolby Destarol 99 PB) společností MEBYS Trutnov s.r.o., podnikající fyzické osobě, David Hladký – IceTechnik.cz, Hostín 133, 277 44 Vojkovice.
RM_2019-487/9
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o nočním klidu, dle předloženého návrhu.
RM_2019-488/9
Nakládání s finančními prostředky opatrovanců
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
vzít na vědomí informaci o nakládání s finančními prostředky opatrovanců v roce 2018.
RM_2019-489/9
Trutnovský den pro rodinu – logo, znak a záštita
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s bezplatným použitím loga a znaku města Trutnova organizátory 3. ročníku akce „Trutnovský den
pro rodinu“, která se uskuteční 17.05.2019 na Krakonošově náměstí a v prostorách Staré radnice,
*01.02*
s poskytnutím záštity města Trutnova nad výše uvedenou akcí.
RM_2019-490/9
Žádosti o rozšíření kapacit v sociálních službách Oblastní charity Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s vyjádřením podpory k navýšení personálních kapacit Oblastní charity Trutnov dle předložených
žádostí.
RM_2019-491/9
Stanovení platu ředitelce Mostu k životu Trutnov
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
Mgr. Lucii Chaloupkové, DiS., ředitelce příspěvkové organizace Most k životu Trutnov, plat dle
předloženého návrhu.
RM_2019-492/9
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 10.04.2019 k podaným žádostem o umístění v domech s pečovatelskou službou (DPS) a ke změnám na pořadníku žadatelů dle předloženého návrhu,
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*01.02*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v DPS dle předloženého návrhu,
*01.03*
žádost paní Anny Kuncové o výměnu bytu v DPS Kryblická dle předloženého návrhu,
*01.04*
žádost paní Eleny Mačové o výměnu bytu v DPS Tichá dle předloženého návrhu.
RM_2019-493/9
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 06.05.2019 od 16:00 v zasedací místnosti
č. 301.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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