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POZEMKY – ZÁMĚR MĚSTA
RM_2019-725/15
p. p.
a další, k. ú. Dolní Staré Město
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p.
(15,00 m2), k. ú. Dolní Staré Město,
na dobu neurčitou za účelem zřízení dočasného sjezdu na p. p.
v k. ú.
Dolní Staré Město za nájemné ve výši 300,00 Kč/rok s tím, že jakákoliv další výstavba není povolena.
schvaluje
*02.01*
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p.
, k. ú. Dolní Staré Město, v majetku
, spočívající v právu uložení a provozování kanalizační přípojky na části
p. p.
, části p. p.
a části p. p.
vše v k. ú. Dolní Staré Město v celkovém rozsahu cca
30,00 m2. Jednotková cena činí 40,00 Kč/m2 + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemen uhradí oprávněná.
IČ 00278360
IDDS 3acbs2c
DIČ CZ00278360
Fax 499 803 103
č. ú. 124601/0100
Telefon 499 803 111
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

RŮZNÉ
RM_2019-726/15
VZ "Rekonstrukce venkovního koupaliště" – schválení výsledku zadávacího řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce venkovního koupaliště“, systémové č. VZ: P19V00000026, konkrétně účastníka „Sdružení firem BAK – Berndorf Koupaliště Trutnov“ – společnost účastníků BAK stavební společnost, a.s., IČ 28402758, a BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., IČ 25855247, nabídková cena 60.800.000,19 Kč bez DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. „Sdružení firem BAK – Berndorf Koupaliště Trutnov“ – společnost účastníků BAK stavební společnost, a.s. a BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.,
2. „Venkovní koupaliště Trutnov – H+A“ – společnost účastníků HOCHTIEF CZ a.s. a AKVAHELP
METAL spol. s r.o.
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; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.
RM_2019-727/15
VZ "Rekonstrukce sportovního stadionu ZŠ V Domcích" – schválení výsledku zadávacího
řízení
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce sportovního stadionu ZŠ
V Domcích“, systémové číslo VZ: P19V00000089, konkrétně účastníka Sport-Technik Bohemia
s.r.o., Praha 8, Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8, IČ 49618555, nabídková cena
12.644.878,00 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. Sport-Technik Bohemia s.r.o., Praha 8, Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8, IČ 49618555,
2. TUBEKO SPORT, spol. s r.o., Na Armádě 364, 270 62 Rynholec, IČ 49825020,
3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 48035599,
4. VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň, IČ 27967638.
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; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech souvisejících písemností.
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RM_2019-728/15
Požární zbrojnice Trutnov – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
vícepráce, méněpráce dle předložených změnových listů v celkové výši -1.079.474,00 Kč bez DPH
(1.306.163,5 Kč vč. DPH).
pověřuje
*02.01*
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajištěním uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se
zhotovitelem stavby, firmou Stavebně Dopravní Trutnov s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov.
RM_2019-729/15
VZ "Sanace vlhkosti sklepních prostor objektu ZUŠ v ul. Školní č.p. 13 – 1. a 2. etapa (opakovaná zakázka)" – 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 (opakovaná zakázka)“, systémové č. VZ: P19V00000085,
konkrétně účastníka IMESTA, spol. s r.o., Dřevčice 9, 471 41 Dubá, IČ 42714851, nabídková cena
6.682.872,42 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. IMESTA, spol. s r.o., Dřevčice 9, 471 41 Dubá, IČ 42714851,
2. DEV COMPANY, spol. s r. o., Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava, IČ 47679620,
3. VODIZOL, s.r.o., Kocbeře 180, 544 64 Kocbeře, IČ 25929828,
4. STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov, IČ 64255352,
5. DRYMAT.CZ s.r.o., Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Rabštejnská Lhota, IČ 28819390,
6.
Washingtonova 1622/9, 110 00 Praha 1,
,
7. Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice, IČ 13585240.
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_2019-730/15
Správní žaloba
Rada města Trutnova
souhlasí
*01.01*
s podáním správní žaloby Krajskému soudu v Hradci Králové vůči Odvolacímu finančnímu ředitelství v Brně (č.j. 22643/19/5200-11434-701858), ve věci pokuty za opožděné tvrzení daně uložené
Finančním úřadem pro Královéhradecký kraj, Územním pracovištěm v Trutnově, č.j.
1770467/18/2713-50522-608485.
ukládá
*02.01*
Odboru správnímu předložit do 30.04.2020 radě města informaci o stavu soudního řízení.
Termín: 30.04.2020
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RM_2019-731/15
Ocenění sportovního oddílu při Stacionáři mezi mosty Trutnov
Rada města Trutnova
schvaluje
*01.01*
finanční odměnu ve výši 10.000,00 Kč pro sportovní oddíl při Stacionáři mezi mosty Trutnov.
ruší
*02.01*
původní výši finanční odměny 5.000,00 Kč odsouhlasenou usnesením č. RM_2019-723/14.
RM_2019-732/15
Příští schůze rady města
Rada města Trutnova
stanovuje
*01.01*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 29.07.2019 od 15:00 v zasedací místnosti
č. 301 MěÚ.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
místostarosta
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