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NEMOVITOSTI – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2019-549/12
VAK Trutnov, a. s. – upsání akcií a nepeněžitý vklad do společnosti
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit záměr a zveřejnění záměru města vnést nepeněžitý vklad města Trutnova do společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., se sídlem Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, IČ 60108711,
v podobě souboru majetku určeného k provozování vodovodního a kanalizačního systému města
Trutnova. Jedná se o vodovod a kanalizaci ke sportovnímu areálu v lokalitě Trutnov-Kryblice,
v ulici Mánesova (vodovod) a v ulici Bohuslavická (kanalizace), na pozemcích p. p. 945/11,
p. p. 1269/2, p. p. 2285/2 a p. p. 2289/1, vše v části obce Kryblice, k. ú. Trutnov a obci Trutnov.
Pozemky jsou ve vlastnictví města Trutnova. Specifikace je uvedena v protokolu o předání a převzetí ze dne 15.11.2018 a protokolu o převodu dokončených investic ze dne 06.12.2018,
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*01.02*
schválit záměr a zveřejnění záměru města provést upsání 1.522 ks akcií společnosti Vodovody
a kanalizace Trutnov, a. s., podle usnesení představenstva této společnosti ze dne 28.03.2019
o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs v celkové výši
1.522.000,00 Kč včetně DPH bude splacen nepeněžitým vkladem.
NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-550/12
Slovanské nám. čp.
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města převést právo nájmu prostor sloužících podnikání v čp.
Slovanské náměstí v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 29,64 m2 (prodejna 22,28 m2, výloha 1,80 m2, chodba 2,94 m2 a WC 2,62 m2) ze stávajícího nájemce
, na společnost Kilian group s. r. o., IČ 26928086, za stejných smluvních podmínek,
včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 19.06.2019, za účelem
provozování prodejny dámského prádla. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostor sloužících podnikání nájemci uhrazeno.
V prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, v platném a účinném znění.
NEBYTOVÉ PROSTORY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2019-551/12
Krakonošovo nám. čp. 16
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 16 Krakonošovo nám. v Trutnově, umístěných v 1. NP a 2. NP o celkové výměře 120,10 m 2 (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) na období od
21.04.2019 do 21.04.2024 se společností BANNER-TRADING s. r. o., IČ 65006071, za nájemné
ve výši 180.424,00 Kč/rok k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování prodejny oděvů
a potřeb do přírody.
souhlasí
*02.01*
s tím, že standardní znění smlouvy zahrnuje mj. podmínky následující:
 nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k navrhovanému způsobu využití s tím, že po ukončení nájemního vztahu nebude případné zhodnocení těchto
prostor nájemci uhrazeno,
 v prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, v platném a účinném znění,
 pronajímatel bude oprávněn každoročně jednostranně navyšovat nájemné v návaznosti na meziroční nárůst cenové hladiny.
RM_2019-552/12
Jihoslovanská čp.
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp.
Jihoslovanská ul.
v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 47,17 m2 (1 prodejna 20,10 m2, 1 výloha 0,76 m2
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a 1 sklad 26,31 m2) na dobu neurčitou, s patnáctidenní výpovědní lhůtou, s
, za nájemné ve výši 75.600,00 Kč/rok, za účelem zřízení skladu.
souhlasí
*02.01*
s tím, že 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.
RM_2019-553/12
Bulharská čp. 53
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 53 Bulharská
ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 48,89 m2 (1 místnost 19,95 m2, 1 výloha
0,84 m2, sklad 22,26 m2, chodba 2,48 m2 a šatna a WC 3,36 m2) na období od 01.06.2019 do
01.06.2024 se společností Per Duro s. r. o., IČ 07903863, za nájemné ve výši 84.632,00 Kč/rok
k účelu navrženému zájemcem, kterým je provozování prodejny zdravé výživy a výživového poradenství.
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_2019-554/12
p. p. 2910, p. p. 2912, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2910 (cca 10,00 m2) a části p. p. 2912 (cca
10,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků domu čp. 440, 441, ulice Železničářská, Trutnov,
jako okapový chodníček. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-555/12
p. p. 1505/5, p. p. 1505/3, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat Společenství vlastníků jednotek Bratří Čapků č.p. 276-277,
Trutnov, část p. p. 1505/5 (cca 37,00 m2) jako okapový chodníček a pozemek pod přístřeškem na
popelnice a část p. p. 1505/3 (cca 4,00 m2) jako přístupový a okapový chodníček, vše v k. ú. Trutnov. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2019-556/12
p. p. 2143/3, p. p. 2143/4, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat p. p. 2143/3 (702,00 m2) a p. p. 2143/4 (39,00 m2) v k. ú.
Trutnov Společenství pro dům Ke Trati 221-222 v Trutnově jako zázemí u domu, vč. protihlukové
stěny v délce 32,00 m. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Zveřejnění bude zasláno
.
schvaluje
*02.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 2143/3 a na
p. p. 2143/4 v k. ú. Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování ochranného pásma stožáru a zemního kabelového vedení veřejného osvětlení. Náklady spojené s převodem hradí povinný.
RM_2019-557/12
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p.
(150,00 m 2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
schvaluje
*02.01*
zřízení věcného břemene chůze a jízdy na části p. p.
(cca 150,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova ve prospěch p. p.
v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku
. Náklady
spojené se zřízením věcného břemene hradí povinní (
).
RM_2019-558/12
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(30,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou do 30.06.2024
k zahrádkářským účelům s možností užívat společné
přístupové pěšiny mezi záhony za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv výstavba či
výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-559/12
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(92,00 m 2) v k. ú. Horní Staré Město na
dobu určitou do 30.06.2024
, z toho 81,00 m2 k zahrádkářským účelům za
2
2
nájemné ve výši 3,00 Kč/m /rok, 7,00 m k umístění chatičky a 4,00 m2 k umístění pergoly za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
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RM_2019-560/12
p. p.
a p. p.
, k. ú. Starý Rokytník
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p.
(430,00 m2) v k. ú. Starý Rokytník na dobu neurčitou
(1-2 koně) za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok.
RM_2019-561/12
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
určitou do 30.06.2021
výši 300,00 Kč/rok.

(2 399,00 m2) a část p. p.
k pastvě koní

(12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
jako manipulační plochu za nájemné ve

RM_2019-562/12
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(12,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou do 30.06.2021
jako manipulační plochu za nájemné ve výši
300,00 Kč/rok.
RM_2019-563/12
p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(7 848,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova
na dobu neurčitou
k sečení trávy a k pastvě ovcí (cca 20 ks) za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok s tím, že pronajatý pozemek bude oplocen elektrickým ohradníkem. Jakákoliv další výstavba či výsadba není povolena. Stávající živý plot (smrčky) bude nejpozději před
ukončením nájemní smlouvy odstraněn.
RM_2019-564/12
p. p. 645, k. ú. Studenec u Trutnova a další
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města směnit p. p. 645 (10 844,00 m2), p. p. 648 (162,00 m2) a p. p. 646
(10 578,00 m2) v k. ú. Studenec u Trutnova v majetku města Trutnova za p. p. 662 (4 530,00 m2),
část p. p. 673/1 (cca 4 020,00 m2) a p. p. 673/2 (7 803,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova v majetku
ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad s doplatkem ve výši
2.733.400,00 Kč. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
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POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2019-565/12
p. p.
k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit přijetí daru části p. p.
(celkem cca 25,00 m2) v k. ú. Oblanov od
. Náklady spojené s převodem hradí město Trutnov.
RM_2019-566/12
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 3 000,00 m2) v k. ú. Trutnov

.

RM_2019-567/12
p. p.
, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 150,00 m2) v k. ú. Oblanov
.
RM_2019-568/12
p. p.
, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 530,00 m2) v k. ú. Oblanov
jektu pro rekreaci.

ke stavbě ob-

RM_2019-569/12
p. p.
, p. p.
, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 255,00 m2) a části p. p.
(cca 115,00 m2), v k. ú. Libeč
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 150,00 Kč/m 2,
jako pozemky pod stavbami a zahradu. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-570/12
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 60,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova
za
kupní cenu ve výši 600,00 Kč/m2 + DPH k rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
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RM_2019-571/12
p. p.
k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 38,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 250,00 Kč/m2, jako pozemky pod verandami.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-572/12
p. p.
, p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej p. p.
(28,00 m2) v k. ú. Trutnov
k výstavbě garáže za
2
kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 700,00 Kč/m . Náklady spojené s převodem hradí
kupující,
*01.02*
schválit prodej p. p.
(28,00 m2) v k. ú. Trutnov
k výstavbě garáže za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. za 700,00 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí
kupující,
*01.03*
vzít na vědomí žádost
.
POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2019-573/12
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části plochy na plotě u domu čp.
, stojícím na hranici p. p.
v k. ú. Trutnov, ul.
Horská,
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/m 2 pohledové plochy/rok + DPH
(tj. 2.430,00 Kč/rok + DPH). Smlouva bude uzavřena mezi Městskými jeslemi Trutnov a
.
RM_2019-574/12
p. p.
a p. p.
, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p.
(374,00 m2) a části p. p.
(cca 155,00 m2) v k. ú. Libeč na dobu neurčitou
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_2019-575/12
p. p.
, k. ú. Lhota u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem p. p.
(1 039,00 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova na dobu určitou 5 let
, z toho 1 003,00 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m2/rok,
2
16,00 m 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 jakáko-
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liv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem. Pozemek bude po
dobu nájmu oplocen.
RM_2019-576/12
p. p. 147, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 147 (cca 4,00 m2) v k. ú. Trutnov, nábřeží Václava Havla, společnosti Inspilert
plus s. r. o., k umístění reklamního stojanu, reklamního zmrzlinového kornoutu, stolku a dvou židlí
na dobu určitou, a to od 04.06.2019 do 03.06.2020 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2019-577/12
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 10,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
(VINOTÉKA EL GALLINERO), k umístění letní předzahrádky na dobu určitou, a to od 30.05.2019 do
30.09.2019 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/den. Nájemce umožní přístup k vitrínám.
RM_2019-578/12
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Horská,
(NEHTOVÉ STUDIO-TRAN HANA), k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 01.07.2019
do 30.06.2020 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2019-579/12
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Poštovní,
k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 29.05.2019 do 30.10.2019 za nájemné ve
výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
(1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od 16.05.2019 do 28.05.2019 ve výši
2
3,00 Kč/m /den.
RM_2019-580/12
p. p. 147, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 147 (cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov, nábřeží Václava Havla, společnosti SIAM
THAI MASSAGE s. r. o., k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 27.05.2019 do
26.05.2020 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den.
RM_2019-581/12
p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem p. p.
(7 653,00 m2) v k. ú. Dolní Staré Město
ským účelům a k umístění pergoly.

k zahrádkář-
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POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2019-582/12
p. p. 1558 a p. p. 1435/1, 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 kabelového vedení VN a chráničky pro optický kabel na
části p. p. 1558 a p. p. 1435/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu cca 86,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
RM_2019-583/12
p. p.
, k. ú. Voletiny
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p.
v k. ú. Voletiny v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na části
v k. ú. Voletiny v celkovém rozsahu cca 210,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněná.
RM_2019-584/12
p. p. 1780 a p. p. 1940, k. ú. Libeč
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v právu uložení a provozování kabelového vedení NN na části p. p. 1780 a p. p. 1940 v k. ú. Libeč
v celkovém rozsahu cca 78,00 m2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2019-585/12
p. p. 1558 a další, 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 kabelového vedení NN na části p. p. 1558, p. p. 1435/1
a p. p. 1433/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu cca 140,00 m2. Jednotková cena činí
33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
RM_2019-586/12
p. p. 2213/1 a další, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
žádost spolku TAXI TRUTNOV, z. s. (zastoupeného
)a
(DO TAXI GO) o vymezení parkovacích stání pro vozidla TAXI na části p. p. 2213/1 (čtyři parkovací místa), části p. p. 2227/1 (pět parkovacích míst), části p. p. 2786/1 (dvě parkovací místa),
části p. p. 2185/23 (dvě parkovací místa) a části p. p. 2785/7 (osm parkovacích míst) v k. ú. Trutnov.
ukládá
*02.01*
Odboru majetku města ve spolupráci s Odborem rozvoje města připravit koncepci výběru vhodných lokalit pro stání vozidel taxislužby na území města Trutnova.
Termín: 30.06.2019
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BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-587/12
Žádost o zapůjčení holobytu (
)
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
přidělení holobytu Na Dvorkách čp. 244 pro
.

, trv. bytem

MAJETEK MĚSTA – RŮZNÉ
RM_2019-588/12
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Výměna mantinelů zimní stadion Trutnov“ – výsledek výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Výměna mantinelů zimní stadion Trutnov” rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče PERFECT ICE s. r. o., Ostrava-Martinov,
IČ 27860221, s nabídkovou cenou 2.098.000,00 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Gaislera, jednatele společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících,
vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-589/12
Hospodaření příspěvkových organizací k 31.03.2019
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací k 31.03.2019.
RM_2019-590/12
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl, z. s.
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl, z. s.,
IČ 47463384, 5. května 512, 542 24 Svoboda nad Úpou, na účel určený žadatelem v individuálně
podané žádosti ze dne 29.04.2019 – částečná úhrada výdajů spojených s pořízením geotextilie
v rámci dokončení rekonstrukce/výměny povrchu sportoviště v jezdeckém sportovním areálu
TJ Krakonoš v roce 2019,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl, z. s., IČ 47463384, 5. května 512, 542 24 Svoboda nad Úpou, dle předloženého znění.
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RŮZNÉ
RM_2019-591/12
Úprava lyžařských běžeckých tras Trutnov – smlouva o poskytnutí dotace
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy č. 19CRG01-0009 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje na realizaci projektu „Úprava lyžařských běžeckých tras Trutnov
2019/2020“.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření smlouvy s Královéhradeckým
krajem v předloženém znění v termínu do 10.06.2019.
RM_2019-592/12
Smlouva o podpoře provozu BIKETOWER v Trutnově
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření „Smlouvy o podpoře provozu BIKETOWER v Trutnově“ se společností SYSTEMATICA
s.r.o., o dálkové správě dat, softwarové podpoře a údržbě programu a dálkové podpoře zařízení
„Automatické parkovací zařízení pro kola v Trutnově“. Vzdálená správa a pomoc při řešení vzniklých problémů bude probíhat nonstop v režimu 24/7. Provedené služby budou poskytovatelem
účtovány 1x ročně (cena za 1 měsíc stanovena na 7.800,00 Kč bez DPH, 9.438,00 Kč vč. DPH).
Smlouva bude uplatňována ode dne předání dokončené stavby po celou záruční dobu na dílo
v délce 5 let.
ukládá
*02.01*
Ing. Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit uzavření smlouvy se společností SYSTEMATICA s.r.o., v předloženém znění v termínu do 03.06.2019.
Termín: 03.06.2019
RM_2019-593/12
VZ "III/3012 Trutnov – Radeč" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.02*
jmenování člena komise za město Trutnov na hodnocení nabídek:
.
RM_2019-594/12
VZ "Stezky pro terénní cyklistiku v lokalitě Čížkovy kameny" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Stezky pro terénní cyklistiku v lokalitě Čížkovy kameny", systémové číslo VZ: P19V00000072,
*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:
,
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*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení
, 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_2019-595/12
VZ "Útulek pro opuštěné a zatoulané psy, Trutnov – nové oplocení" – schválení výsledku
výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce "Útulek pro opuštěné a zatoulané psy, Trutnov
– nové oplocení", systémové číslo VZ: P19V00000069, konkrétně účastníka č. 4 – WIRE-BUILD,
s.r.o., Za Humny 3301/8, Boršov, 697 01 Kyjov, IČ 18164579, nabídková cena 623.209,34 Kč
včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. WIRE-BUILD, s.r.o., Za Humny 3301/8, Boršov, 697 01 Kyjov, IČ 18164579,
2.
, IČ
,
3.
, IČ
,
4. ADH-PLOTY s.r.o., č. p. 463, 582 53 Štoky, IČ 28156811.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, pro případ, že by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele a k zajištění uzavření
smlouvy s účastníkem druhým v konečném pořadí; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu
všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy
RM_2019-596/12
VZ "Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ v ul. Školní č. p. 13 – 1. a 2. etapa"
– zrušení zadávacího řízení
Rada města Trutnova
ruší
*01.01*
zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem "Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ v ul. Školní č. p. 13
– 1. a 2. etapa", systémové číslo VZ: P19V00000022.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k podepsání písemností s tím souvisejících.
ukládá
*03.01*
zahájit přípravu nového zadávacího řízení k zajištění provedení sanace vlhkosti sklepních prostorů
objektu ZUŠ.
Termín: 03.06.2019
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RM_2019-597/12
VZ „Webové stránky města Trutnova - schválení výsledku výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Webové stránky města Trutnova“, systémové
číslo VZ: P19V00000020, konkrétně účastníka č. 1 – as4u.cz, s.r.o., Jana Masaryka 195/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 28884035, nabídková cena 364.211,21 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. as4u.cz, s.r.o., Jana Masaryka 195/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
2. WEBHOUSE, s.r.o., Levského 3187/6, 143 00 Praha 4-Modřany,
3. QCM, s.r.o., Bellova 370/40, Kohoutovice, 623 00 Brno,
4. WebActive, s.r.o., Hviezdoslavova 614/16, 400 63 Ústí nad Labem-Střekov,
5. Webdevel, s.r.o., Obránců míru 863/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava.
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; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech souvisejících písemností.
RM_2019-598/12
Znak a logo města Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s použitím znaku a loga města Trutnova na florbalových dresech klubu FBC Trutnov DTJ.
RM_2019-599/12
Smlouva o užívání stavby po kamerový bod MKDS Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o užívání stavby pro kamerový bod MKDS dle předloženého návrhu se Společenstvím vlastníků pro dům 455,456 ul. Fialková.
RM_2019-600/12
Pořízení DHMM – Domov pro seniory Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se záměrem Domova pro seniory Trutnov pořídit dlouhodobý hmotný movitý majetek, tj. devítimístné vozidlo Peugeot Boxer 3300 L2H2 Combi BlueHDi 140k MAN6, dle předloženého návrhu.
RM_2019-601/12
Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání na ŠR 2019/2020
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Trutnov na školní rok 2019/2020.
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RM_2019-602/12
Žádosti o umístění v DPS a aktuální podoba pořadníku
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
stanovisko Sociální komise Rady města Trutnova ze dne 15.05.2019 k podaným žádostem o umístění v domech s pečovatelskou službou (DPS) a ke změnám na pořadníku žadatelů dle předloženého návrhu,
*01.02*
aktuální podobu pořadníku žadatelů o umístění v DPS dle předloženého návrhu.
neschvaluje
*02.01*
žádost
o přestěhování do bytu 1+1 v rámci DPS Tichá 529.
RM_2019-603/12
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 03.06.2019 od 15:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta

Mgr. Tomáš Eichler v. r.
místostarosta
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