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NEBYTOVÉ PROSTORY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-604/13
Dlouhá čp.
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města převést právo nájmu prostor sloužících podnikání v čp.
Dlouhá
ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP o celkové výměře 73,53 m2 (prodejna 45,80 m2, sklad 13,82 m2,
úklidová komora 2,51 m2, šatna 9,20 m2 a WC 2,20 m2) ze stávajících nájemců
, na
, za stejných smluvních podmínek, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, s platností od 01.06.2019, za účelem provozování kuchyňského studia.
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.
RM_2019-605/13
Palackého čp. 387
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku nebytových prostor v čp. 387 Palackého ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP a sklepu
o celkové výměře 196,98 m2 (prodejna 70,31 m2, výloha 3,02 m2, kancelář 6,49 m2, 3 chodby
o celkové výměře 13,70 m2, sklad 44,85 m2, 3 soc. zařízení o celkové výměře 5,79 m2 a sklep
52,82 m2) spolku Junák – český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z. s., IČ 60153521, na dobu
určitou 29 dnů.
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souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru výpůjčky nebytových prostor v čp. 387 Palackého ul. v Trutnově, umístěných v 1. NP a sklepu o celkové výměře 196,98 m2 (prodejna 70,31 m2, výloha 3,02 m2, kancelář
6,49 m2, 3 chodby o celkové výměře 13,70 m2, sklad 44,85 m2, 3 soc. zařízení o celkové výměře
5,79 m2 a sklep 52,82 m2) spolku Junák – český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z. s.,
IČ 60153521, na dobu určitou od 30.07.2019 do 30.06.2020 za účelem přestěhování do náhradních prostor po dobu rekonstrukce stávajícího objektu. Spolek provede na své náklady úpravy nebytových prostor. Náklady spojené s užíváním těchto prostor (el. energie, voda, topení, odpady
apod.) hradí spolek Junák – český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z. s.
POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-606/13
p. p. 933/18, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 933/18 (cca 73,00 m 2) jako okapové chodníčky
a část p. p. 933/18 (cca 46,00 m2) jako přístupové chodníčky, vše v k. ú. Horní Staré Město, Společenství vlastníků jednotek Zvonková 461-463, Trutnov. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
RM_2019-607/13
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(1,15 m 2) v k. ú. Trutnov na dobu určitou do 30.06.2022
k umístění vývěsní desky na smuteční oznámení (POHŘEBNÍ ÚSTAV – SPOLEČNOST) za nájemné ve výši 5.000,00 Kč/rok.
RM_2019-608/13
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 013 035 na pronájem části p. p.
(200,00 m2) v k. ú. Trutnov,
uzavřené s
dohodou ke dni 31.07.2019.
souhlasí
*02.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 200,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
2
určitou 5 let
, z toho cca 192,00 m k zahrádkářským účelům za nájemné ve
výši 5,00 Kč/m2/rok a cca 8,00 m2 k umístění kůlny za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok s tím, že
jakákoliv další výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.
RM_2019-609/13
p. p. 3233, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 3233 (1,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou organizační složce Pizza Express CZ Ltd. Czech Republic branch, organizační složka, k zajištění přístupu k objektu (pouze pro pěší) za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv další
výstavba není povolena.
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RM_2019-610/13
p. p.
a p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(cca 8,00 m2) a část p. p.
(cca
2
17,00 m ) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou
k parkování dvou automobilů
taxislužby DotaxiGo (dvě parkovací místa) za nájemné ve výši 7.500,00 Kč/parkovací místo/rok
s tím, že v době kulturních a sportovních akcí nebude nájemce parkovací místa užívat. Nájemní
smlouva bude uzavřena s jednoměsíční výpovědní lhůtou (pro případ rekonstrukce ulice Horské).
RM_2019-611/13
p. p. 2047/1, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 2047/1 (cca 230,00 m 2) v k. ú. Horní Staré Město
společnosti Dynamic Real s.r.o., k umístění reklamní cedule a k rozšíření vlastních pozemků, pokud žadatel odsouhlasí kupní cenu dle znaleckého posudku, min. ve výši 600,00 Kč/m2. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
Kupující dále uhradí při podpisu kupní smlouvy poplatek za neoprávněné užívání části p. p. 2047/1
v k. ú. Horní Staré Město k umístění reklamní cedule (4,00 m 2 – pohledové plochy) ve výši
8.000,00 Kč/m2 – pohledové plochy/rok v termínu od 01.11.2018 do dne podpisu kupní smlouvy.
schvaluje
*02.01*
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Trutnova na části p. p. 2047/1 v k. ú.
Horní Staré Město, spočívajícího v právu uložení a provozování ochranného pásma stožáru
a zemního kabelového vedení veřejného osvětlení. Náklady spojené s převodem hradí povinný.
POZEMKY – DOPORUČENÍ PRO ZM
RM_2019-612/13
p. p.
, k. ú. Horní Staré Město
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(110,00 m2) v k. ú. Horní Staré Město
za
2
kupní cenu ve výši 300,00 Kč/m jako zahradu. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Dále
kupující uhradí za bezesmluvní užívání pozemku částku ve výši 3,00 Kč/m2/rok za období od
02.02.2012 do uzavření kupní smlouvy.
RM_2019-613/13
p. p.
, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
nedoporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit prodej části p. p.
(cca 1 205,00 m2) v k. ú. Trutnov
.
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POZEMKY – NÁJEMNÍ SMLOUVY
RM_2019-614/13
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
ukončení nájemní smlouvy č. 240 727 na pronájem části p. p.
(970,00 m2) v k. ú. Poříčí
u Trutnova, uzavřené s
, dohodou ke dni 17.06.2019.
RM_2019-615/13
p. p.
, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p.
(26,00 m2 – komunikace) v k. ú. Poříčí u Trutnova na dobu neurčitou
k údržbě pozemku (obnovení zeleně).
RM_2019-616/13
p. p. 815/1, p. p. 799/1, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 815/1 (8 700,00 m2) a části p. p. 799/1 (8 000,00 m2) v k. ú. Trutnov na dobu
určitou 15 let MFK Trutnov, z. s., s využitím jako pozemek pod umělým trávníkem a jako fotbalové
hřiště za nájemné ve výši 200,00 Kč/rok (100,00 Kč/rok za část p. p. 815/1 v k. ú. Trutnov
a 100,00 Kč/rok za část p. p. 799/1 v k. ú. Trutnov).
RM_2019-617/13
p. p. 188/50 a p. p. 1648, k. ú. Poříčí u Trutnova
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 188/50 (cca 1,00 m2) a části p. p. 1648 (cca 1,00 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova,
ul. Voletinská, společnosti DIANA SEVEN, a. s. (PRODEJ HOVĚZÍHO MASA), k umístění dvou
reklamních stojanů na dobu určitou, a to od 12.06.2019 do 31.12.2019 za nájemné ve výši
2,00 Kč/m2/den.
RM_2019-618/13
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,
(LEVNÉ KNIHY), k umístění reklamního stojanu na dobu určitou, a to od 12.06.2019 do
09.05.2020 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/den s tím, že bude před podpisem smlouvy uhrazen
poplatek za bezesmluvní užívání části p. p.
(cca 1,00 m2) v k. ú. Trutnov v termínu od
2
10.05.2019 do 11.06.2019 ve výši 3,00 Kč/m /den.
RM_2019-619/13
p. p. 2215/7, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
neschvaluje
*01.01*
pronájem části p. p. 2215/7 (cca 60,00 m2) v k. ú. Trutnov Společenství vlastníků jednotek
Vodní 27, Trutnov, k parkování cca pěti automobilů.
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POZEMKY – RŮZNÉ
RM_2019-620/13
p. p. 2912 a p. p. 2910, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2912 (cca 20,00 m2) a části p. p. 2910 (cca 20,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Železničářská, společnosti IP IZOLACE POLNÁ, s. r. o., k umístění lešení na dobu určitou, a to od
12.06.2019 do 30.07.2019.
RM_2019-621/13
p. p. 2081/9, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 2081/9 (cca 100,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Psohlavců, Stavební firmě Haase
s. r. o., k umístění lešení za účelem rekonstrukce bytového domu čp. 422-423 na dobu určitou, a to
od 10.06.2019 do 30.09.2019.
RM_2019-622/13
p. p. 1383/3 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 přeložky venkovního vedení VN na části p. p. 1383/3, p. p. 1433/1,
p. p. 1383/1 a p. p. 1381/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova v celkovém rozsahu cca 128,00 m2. Jednotková cena činí 117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
RM_2019-623/13
p. p.
a další, k. ú. Oblanov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch st. p.
a p. p.
v k. ú. Oblanov v majetku
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky na části
p. p.
, p. p.
a p. p.
v k. ú. Oblanov v celkovém rozsahu cca 30,00 m 2. Jednotková cena činí 33,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněná.
RM_2019-624/13
p. p. 2202/14, k. ú. Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch Společenství vlastníků Zámečnická 477 – 481,
Trutnov, spočívajícího v právu uložení a provozování přeložení elektrorozvodů k domovním měřidlům na části p. p. 2202/14 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu cca 18,00 m2. Jednotková cena činí
133,33 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
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RM_2019-625/13
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
117,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
ruší
*01.02*
usnesení Rady města č. 2019-585/12 z 20.05.2019.
BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-626/13
Bulharská čp.
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
převod nájmu bytu Bulharská
o vel. 1+1 z nájemce
na
,
bytem Bulharská , kdy nová nájemní smlouva bude uzavřena od 01.06.2019 na dobu neurčitou.
RM_2019-627/13
Krakonošovo nám. čp. 132, č. b. 5
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Krakonošovo nám. čp. 132,
č. b. 5, 3. podlaží, o vel. 1+3 (kuchyň 18,25 m2, 1. pokoj 16,90 m2, 2. pokoj 8,50 m2, 3. pokoj
16,50 m2, předsíň 5,36 m2, koupelna 5,00 m2, WC 1,60 m2, spíž 1,70 m2, komora 6,60 m2, sklep
12,50 m2 a půda 33,40 m2), topení – plynový kotel. Minimální měsíční nájemné 8.064,00 Kč.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, bojler, plynový kotel a vodoměr. Orientační výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, úklid 80,00 Kč/byt, domovní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 150,00 Kč/osoba, domovní služby
30,00 Kč/osoba.
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 určitou 2 roky
a dále se bude prodlužovat o další 2 roky, pokud bude řádně hrazeno nájemné a služby spojené
s daným bytem a nebude docházet k pronájmu bytu dalším osobám.
MAJETEK MĚSTA – OSTATNÍ
RM_2019-628/13
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava šaten II. Zimní stadion Trutnov” – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava šaten II. Zimní stadion
Trutnov”,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
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*01.03*
okruh dodavatelů k obeslání výzvou v předmětném výběrovém řízení dle předloženého návrhu,
*01.04*
jmenování komise ve složení:
, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení:
, a náhradníka I
, k provádění běžných úkonů
v předmětném výběrovém řízení, konkrétně k otevření obálek s nabídkami, 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_2019-629/13
Implementace nařízení GDPR do Smlouvy o správě nemovitých věcí – doplnění
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
upravené znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o správě nemovitých věcí č. 177/14/M uzavřené dne
17.04.2014 mezi městem Trutnovem a společností MEBYS Trutnov s.r.o., IČ 60915013, se sídlem
Horská 5, 541 01 Trutnov, o úpravě smluvních podmínek mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů dle nařízení GDPR. Ostatní podmínky této smlouvy zůstávají nezměněny.
RM_2019-630/13
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Výměna oken a výloh památková zóna 2019” – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu “Výměna oken a výloh památková
zóna 2019”,
*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:
, a náhradníka
, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení:
, a náhradníka
, 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
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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_2019-631/13
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava fasády Palackého 103, Trutnov” – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava fasády Palackého 103,
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
, a náhradnice
, k otevření obálek s nabídkami,
*01.05*
jmenování komise ve složení:
, a náhradníci
a
, 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_2019-632/13
MEBYS Trutnov s.r.o. – VZ “Oprava topení Lhota“ – výsledek výběrového řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava topení Lhota” rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče
, Trutnov,
, s nabídkovou cenou
710.977,00 Kč bez DPH.
pověřuje
*02.01*
Ing. Petra 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.
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RM_2019-633/13
Pult centralizované ochrany
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření příkazní smlouvy č. 225/19/TU s příkazcem Středisko volného času, Trutnov, zastoupeným Mgr. Josefem Kholem, R. Frimla 816, Trutnov, na monitorování objektu Střediska volného
času na adrese Na Nivách 568, Trutnov, na pult centralizované ochrany na dobu neurčitou od
01.06.2019.
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
RM_2019-634/13
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Trutnov,
IČ 62048571, K Vébrovce 81, Voletiny, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní
dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s činností základní organizace
Trutnov (zejména výdaje na nákup léčiv pro včely a zajištění zdravotního stavu včel apod.) v roce
2019,
*01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Trutnov, IČ 62048571,
K Vébrovce 81, Voletiny, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*02.01*
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Lhota žije, z. s., IČ 06659888, Lhotecká 6, Trutnov, na
účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů
spojených s reprezentací obce Lhota u Trutnova na 39. srazu Lhot a Lehot v obci Lhota pod Horami v roce 2019 (zejména výdaje na tisk propagačních triček, registraci, dopravu apod.),
*02.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Lhota žije, z. s., IČ 06659888, Lhotecká 6, Trutnov, dle předloženého
vzoru,
*03.01*
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Lhota žije, z. s., IČ 06659888, Lhotecká 6, Trutnov, na
účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů
spojených s pořádáním "Dětského dne ve Lhotě u Trutnova" v roce 2019,
*03.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Lhota žije, z. s., IČ 06659888, Lhotecká 6, Trutnov, dle předloženého
vzoru,
*04.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Vyšší odbornou školu zdravotnickou, Střední zdravotnickou školu a Obchodní akademii, Trutnov, IČ 13582968, Procházkova 303, Trutnov, na účel
v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – úhrada výdajů spojených
s pobytem žáků školy ve městě Kirchdorf am Krems v rámci partnerské spolupráce s "Handelsakademie Kirchdorf" v roce 2019 (zejména výdaje na ubytování, dopravu, vstupné apod.),
*04.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Vyšší odbornou školu zdravotnickou, Střední zdravotnickou školu
a Obchodní akademii, Trutnov, IČ 13582968, Procházkova 303, Trutnov, dle předloženého vzoru,
*05.01*
poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro ROTARY klub Trutnov, z. s., IČ 68208685, Havlíčkova 10, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované
– částečná úhrada výdajů spojených s organizací "Dětského maratonu – WORLD MARATHON
CHALLENGE" v roce 2019,
*05.02*
veřejnoprávní smlouvu pro ROTARY klub Trutnov, z. s., IČ 68208685, Havlíčkova 10, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
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*06.01*
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Letecký klub ultralehkého létání v Trutnově,
IČ 69155771, Na Statku 31, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše
nedefinované – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 14. ročníku leteckého dne v Trutnově v roce 2019,
*06.02*
veřejnoprávní smlouvu pro Letecký klub ultralehkého létání v Trutnově, IČ 69155771, Na Statku 31, Trutnov, dle předloženého vzoru.
RM_2019-635/13
Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro YogFest, z. s., IČ 07926634, Žižkova 184, Trutnov, na
účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada výdajů
spojených s pořádáním celodenního festivalu cvičení jógy v rámci projektu "YogFest Hor" v roce
2019 (zejména výdaje na propagaci, tisk reklamních letáků, nákup sportovních pomůcek, cestovné
a odměny pro účinkující lektory apod.),
01.02*
veřejnoprávní smlouvu pro YogFest, z. s., IČ 07926634, Žižkova 184, Trutnov.
RŮZNÉ
RM_2019-636/13
Odborný poradní sbor pro názvosloví – personální stav
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
rezignaci
na členství v Odborném poradním sboru pro názvosloví – ze zdravotních důvodů.
RM_2019-637/13
Změna neaktuálních názvů autobusových zastávek v Trutnově
Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města
*01.01*
schválit nové názvy autobusových zastávek dle přílohy č. 1.
RM_2019-638/13
Dovybavení cyklotrasy č. 22 mobiliářem – smlouva o poskytnutí dotace
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy č. 01961832 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na
podporu projektu „Dovybavení cyklotrasy č. 22 mobiliářem“.
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření smlouvy se Státním fondem
životního prostředí ČR v předloženém znění v termínu do 30.06.2019.
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RM_2019-639/13
Aktualizace územní studie ÚS1 – Bojiště u Trutnova
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
doporučení Komise pro výstavbu a rozvoj města aktualizovat územní studie ÚS1 – Bojiště u Trutnova.
ukládá
*02.01*
MěÚ Trutnov, Odboru rozvoje města, zajistit zpracování zadání územní studie ÚS1 – Bojiště
u Trutnova.
Termín: 21.10.2019
2019-640/13
Aktualizace studie regenerace sídliště Zelená louka
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
doporučení Komise pro výstavbu a rozvoj města aktualizovat generel sídliště Zelená louka.
ukládá
*02.01*
MěÚ Trutnov, Odboru rozvoje města, zajistit zpracování zadání pro aktualizaci generelu sídliště
Zelená louka.
Termín: 21.10.2019
RM_2019-641/13
VZ "Pokládka asfaltobetonových směsí 2019-2020" – odsouhlasení výsledku výběrového
řízení
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s rozhodnutím o výběru dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu na uzavření rámcové
smlouvy s názvem „Pokládka asfaltobetonových směsí 2019-2020“, systémové číslo VZ:
P19V00000024, konkrétně účastníka STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
IČ 60838744, s nabídkovými cenami za strojové nebo ruční položení asfaltobetonových směsí
v tloušťkách jednotlivých vrstev: 5 cm – 290,00 Kč bez DPH, 6 cm – 299,00 Kč bez DPH, 7 cm
– 322,00 Kč bez DPH, 8 cm – 360,00 Kč bez DPH,
*01.02*
s konečným pořadím účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744,
2. REPARE TRUTNOV, s. r. o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4, IČ 64824781.
pověřuje
*02.01*
Ing. Lumíra Labíka, jednatele společnosti Technické služby Trutnov, s.r.o., pro případ, že by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele a k uzavření smlouvy s účastníkem druhým v konečném pořadí; toto pověření zahrnuje
též oprávnění k podpisu všech souvisejících písemností.
RM_2019-642/13
VZ "Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ v ul. Školní č. p. 13 – 1. a 2. etapa
(opakovaná zakázka)" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ v ul. Školní č. p. 13 – 1. a 2. etapa (opakovaná zakázka)“, systémové č. VZ:
P419V00000085, a to zadávacího řízení zjednodušeného podlimitního,
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*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
*01.03*
uveřejnění zadávacích podmínek na profilu zadavatele,
*01.04*
jmenování komise pro zpřístupnění nabídek v elektronické podobě ve složení:
,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení:
, 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.
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_2019-643/13
VZ "Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov" – schválení výsledku zadávacího řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov“, systémové číslo VZ: P19V00000058, konkrétně účastníka č. 1 - ASJ s.r.o., č. p. 8, 503 12 Světí,
IČ 25281861, nabídková cena 12.435.045,00 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1.
ASJ s.r.o., č. p. 8, 503 12 Světí,
2.
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov.
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_2019-644/13
VZ "Rekonstrukce sportovního stadionu ZŠ V Domcích" – zadávací podmínky
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce sportovního stadionu ZŠ
V Domcích“, systémové číslo VZ: P19V00000089, a to zadávacího řízení zjednodušeného podlimitního,
*01.02*
zadávací podmínky k předmětné zakázce dle předloženého návrhu,
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*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:
,
*01.05*
jmenování hodnotící komise ve složení:
, 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.
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_2019-645/13
Záštita starosty města Trutnova
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s poskytnutím záštity starosty města Trutnova nad akcí „ARCHITEKTONICKÁ DÍLNA ARTUKUS
TRUTNOV – BOJIŠTĚ“ pro společnost BOJIŠTĚ s.r.o., Trutnov.
RM_2019-646/13
Zahraniční služební cesta na pozvání města Würzburgu do Caen – Francie
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
zahraniční služební cestu zaměstnanců města Trutnova zařazených do Městského úřadu Trutnov
a Městské policie Trutnov do města Caen (Francie) na pozvání partnerského města Würzburg,
jejíž součástí je účast na běžeckých závodech,
*01.02*
zahraniční služební cestu zastupiteli města Trutnova panu Michalu Šubrtovi do města Caen (Francie), kam jej pozvalo partnerské město Würzburg.
RM_2019-647/13
Smlouva o nájmu služebního bytu
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu s
, která je zaměstnankyní
Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas, za nájem ve výši 61,91 Kč za m 2/měsíc,
který je stanovený radou města usnesením č. RM_2019-268/6.
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RM_2019-648/13
Rezignace člena Zastupitelstva města Trutnova
Rada města Trutnova
bere na vědomí
*01.01*
rezignaci Ing. Martina Jiránka na funkci člena zastupitelstva města Trutnova ze dne 31.05.2019.
pověřuje
*02.01*
starostu města Trutnova Mgr. Ivana Adamce, aby předal Bc. Kateřině Hůlkové osvědčení o tom, že
se stala členem Zastupitelstva města Trutnova dnem 01.06.2019.
RM_2019-649/13
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 17.06.2019 od 16:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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